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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta, Pep Torres substitueix Cati Palau.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sra. Presidenta, bones tardes, Pilar Sansó substitueix Lluís
Maicas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions. Passam a l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 8501/12, 640/13 i 1048/13. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 8501/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai
Mallorca.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 8501/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai
Mallorca, té la paraula...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Esperi, perdoni, Sra. Presidenta, voldria demanar l’alteració
de l’ordre del dia i ajornar aquesta proposició no de llei per
qüestions de salut de la persona que l’havia de defensar.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, en principi, si cap altre portaveu no hi té
inconvenient, faríem l’alteració de l’ordre del dia i passaríem
aquesta proposició no de llei a una altra dia.

2) Proposició no de llei RGE núm. 640/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar una
programació conjunta amb el Consell Insular de Menorca
d'exposicions culturals i artístiques d'autors illencs en el
marc del Museu de Menorca.

Passaríem al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
640/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar una
programació conjunta amb el Consell Insular de Menorca
d’exposicions culturals i artístiques d’autors illencs en el marc
del Museu de Menorca.

M’han fet arribar des del Grup Parlamentari Popular que
quedaria retirada aquesta proposició no de llei. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 1048/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjadors escolars.

Per tant, passaríem al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1048/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjadors
escolars. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La mantenc com a darrer bastió
avui...

(Rialles)

...d’aquesta comissió i també perquè ens interessa que
realment hi hagi aquest debat i ens agradaria sobre manera que
hi hagués un acord al respecte per part del Parlament i que
tengués un reflex immediat a l’actuació del Govern.

És lamentable que en el moment de crisi, de la situació tant
difícil com la que vivim es faci recaure el feix precisament
sobre les persones més desvalgudes, ben al contrari, els nivells
de solidaritat s’han d’arbitrar i han d’existir, s’han d’articular
especialment d’una manera més efectiva a aquests moments
difícils. 

Una de les funcions que ha patit.., primer una de les
distorsions de tresoreria, però després ja gairebé crec que s’està
convertint en una qüestió estructural, han estat els menjadors
escolars. 

Els menjadors escolars, crec que tots coincidirem que han
estat una eina social en la igualtat d’oportunitats, que han
permès treballar i incorporar-se en el món laboral a pares i a
mares i té un paper, per tant, central dins la conciliació laboral
i familiar. 

També, però, i més en aquests moments, és un recurs social
més, es presta sense que un se’n temi, els menjadors socials i a
risc que algú apunti que no és estrictament una competència
educativa, però el que no pot l’Administració és deixar de
prestar-ho amb una excusa competencial, sinó que ha d’arbitrar
la manera, avui hi ha molts de nins que fan al menjador i sense
que els seus companys se’n temin, sense que hi hagi cap mena
d’estigmatització, de menjadors socials ni de qualsevol altra
fórmula necessària per atacar aquests moments difícil, però que
dins un entorn normalitzat dinen, precisament a més d’una
manera molt condreta, molt pensada, amb uns menús que estan
pensats precisament... també d’una manera equilibrada, i ho fan
sense pagar o ho fan amb unes ajudes socials que té la
comunitat per a ells.

Per això, l’impagament de les subvencions del servei escolar
del curs 2010-2011 va representar ja un greu trastorn en la bona
marxa del servei, però tots vostès saben que hi havia un costum,
per ventura l’hauríem d’haver resolt d’una altra manera, però hi
havia la fórmula que els centres tenien la capacitat de tresoreria,
de bestreure els doblers i després es rescabalaven a finals de
curs amb les ajudes de la conselleria.
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Certament, un el que hauria d’haver procurat és anar
intentant avançar les ajudes de tal manera que no fossin
necessàries aquestes bestretes, però ben al contrari el que ha
succeït ha estat que s’ha distorsionat absolutament el
funcionament d’aquest mecanisme.

La convocatòria del curs 2011-2012 ha estat, com saben
vostès, absolutament extemporània, crec que ja n’hi havia molts
que dubtaven que es produís, ha estat quan ja havia passat
absolutament el curs, ha anat bé que almanco es produís, tot i
que hi ha gent que ja no n’ha gaudit perquè ja hi havia una
distorsió tan gran d’haver de bestreure que hi ha gent que no hi
ha participat i ara, es tractaria de resoldre aquesta situació, que
no ho sembla, perquè encara hi ha pagaments pendents de pagar,
les subvencions 2011 i 2012, en un moment en què ja hauria
d’estar evidentment tot aquest tema solucionat i anar a resoldre,
avui, el 2012-2013 que el tenim a punt d’acabar. I l’ideal,
comprendrem que hi pogués haver una transacció en aquesta
proposició no de llei, però, que almanco ho tenguéssim arreglat
dins la legislatura, però enguany crec que l’ideal seria
evidentment que el 2013-2014 poguessin ja també convocar-se
dins el curs, dins enguany.

Precisament, un dels grans problemes que havia tingut el
Govern, que era de tresoreria, la veritat és que hem de convenir
que s’ha resolt en bona mesura o que s’ha afrontat, s’ha afrontat
amb un macro endeutament, acudir als 800 milions de l’Estat
per poder pagar proveïdors, ha estat un recurs que ens serà
feixuc a nivell de càrregues financeres, però que té la virtut -
aposta nosaltres també el demanàvem- de resoldre el dia a dia,
d’aquesta situació, qui primer se n’ha de témer són precisament
aquestes capes socials i aquests tipus de despeses silencioses -sé
que els molesta aquesta paraula, cerquin-ne una altra-, però que
són discretes i fan una feina social de primeríssim ordre sense
que s’hagi de notar, precisament és quan es nota quan donam la
nota. Per tant, aquí és quan demanam que es dugui a terme
aquesta situació.

L’Administració, apuntam, ha de reaccionar d’immediat
davant el drama que ha provocat que molts de nins no poden
assistir al menjador per qüestions econòmiques, davant la
impossibilitat de les famílies, i ara ja afegiré també dels centres,
d’avançar els diners, sobretot si tenen dubtes fins i tot de si la
conselleria acabarà convocant, perquè s’ha arribat a dubtar si
arribarà a haver-hi un any pont en què ja no hi serà, com ens va
passar amb les escoles de música -si se’n recorden- en què hi va
haver un any que, formalment, hi havia els cursos, però com que
havia passat tot un any sense pagar, formalment realment hi
havia un any que no existia.

Aquí duim camí, en els menjadors escolars que, com a
mínim, hi hagi un any que boti i creim que això ho hem de
recuperar.

La FAPA ha tret nombres, crec que esfereïdors, avui també
sortien nombres de l’Ajuntament de Palma o de la situació a
Palma quant a menjadors socials i del tema com afecta la
infantesa, però no hi ha cap dubte i ho sap l’ajuntament per
exemple, o uns grapats d’ajuntaments, jo conec el cas d’Inca
que hi són, que realment o queden a menjador o mal mengen.

Ja li dic, que si ha de ser una despesa social en compte
d’educativa, doncs que s’estableixin els convenis o les fórmules
que escaiguin, però no que per l’excusa competencial caigui el
servei.

Per paga, hi ha hagut un altre element, la davallada
d’usuaris, el fet mateix dels nivells d’atur espectaculars que
tenim, els costos, la davallada de les beques està duent a la gent
a retirar els nins dels menjadors, moltíssim de menjadors..., hi
ha menjadors que han tancat, vostès ho saben, amb el que
representa aquest element de saber on dus el nin; dúiem un
temps que anàvem cap als menjadors a ESO, cap als menjadors
arreu perquè realment és una qüestió important, on, per
exemple, la concertada fa valer aquest servei afegit perquè és un
recurs important per als pares i això s’està abandonant per
múltiples motius, són dos temes distints, però estan
desapareixent els menjadors.

No és un negoci, és a dir, les concessions que hi havia o les
persones que se’n cuidaven cada vegada ho duen més malament
i això està decaient, per tant, el recurs social que era el menjador
en tots els seus aspectes està tocat.

És per això que creim que una mesura que ajudaria a
resoldre aquesta situació evidentment són les convocatòries,
donar tranquilAlitat, però més enllà d’això també tenim el segon
punt que és mantenir i reforçar els serveis de menjador escolar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble Sra.
Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No insistiré en la
importància dels menjadors escolars perquè ja ho ha fet molt bé
el grup proposant d’aquesta proposició no de llei.

El que sí diré és que l’entrada del Partit Popular al Govern
de les Illes Balears l’any 2011 va significar que tots els
pagament que s’havien de fer dins aquell anys quedessin
ajornats sine die. Aquest és el cas dels serveis complementaris
dels centres escolars. Amb les beques hi ha hagut un altre
problema afegit. Per lògica les beques s’haurien de convocar a
l’inici del curs i pagar-se al final o quan s’hagi d’acreditar que
s’ha portat a terme l’activitat o que s’està utilitzant el servei pel
qual es becava. 
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En el cas que ens ocupa, les darreres beques varen ser
convocades el 13 de novembre de 2012 per a l’alumnat
matriculat durant el curs escolar 2011-2012, és a dir, a l’inici
d’un curs es convoquen les beques del curs anterior, del curs ja
passat. Les beques anteriors a aquestes s’havien convocat el 13
de desembre de 2010 i per al curs 2010-2011, és a dir, per a
l’any en curs, però a mitjans d’any -tal com hem dit al principi-
el Partit Popular va guanyar les eleccions i a hores d’ara encara
no s’han pagat aquestes beques concedides.

Hem sentit dir al conseller Bosch en aquesta mateixa
comissió que s’han pogut convocar aquestes beques de
menjador de l’any passat, del curs anterior, gràcies a la gestió
pressupostària que s’ha fet des de la conselleria que ha permès
estalviar doblers d’altres partides que s’han pogut destinar a
beques. 

Pensam que les beques han d’anar destinades a compensar
desigualtats, la mateixa LOE ho diu així: “Per garantir la
igualtat de tots els ciutadans en l’exercici del dret a l’educació
s’han d’arbitrar beques i ajuts a l’estudi per compensar
situacions socioeconòmiques desfavorables”.

Aquestes beques per tant, menjadors, llibres de text,
transport escolar, no poden estar condicionades al fet que sobrin
doblers al nostre entendre i si és fa així no compleix els
objectius pels quals han de ser convocades.

Tots som conscients de les dificultats existents actualment,
actualment i des del moment en què va començar la crisi
econòmica, i que es veuen reflectides principalment als
problemes de tresoreria, però en lloc de dir açò “hi ha
problemes de tresoreria i pressupostaris perquè els ingressos
previstos no arriben i açò ens provoca dèficit també”, el que es
pretén és embrutar la gestió anterior. Pensam que el que
amaguen és la seva pròpia incapacitat de gestió rere un discurs,
però és l’actual administració qui no paga i qui treu tard i
malament les convocatòries. 

Aquests mesos hem sentit parlar les ONG i les APIMA, etc.,
que hi ha fillets i filletes que mal mengen, tal com diu el grup
proposant a l’exposició de motius. Hi ha pares, ho sabem tots,
que posen el berenar del seu fill o filla a la motxilla i un altre
més per a algun company que no en dur de bereneta. 

Hi ha fillets i filletes, com s’ha dit, que no podran acreditar
enguany que s’ha utilitzat el curs 2012..., perdó, 2011-2012, que
no es podrà acreditar que s’ha utilitzat el menjador almanco un
70% dels dies perquè si no podien tenir beca, perquè aquestes
no havien estat convocades, ni se sabia si ho serien, no es
podien quedar a menjador perquè no el podien pagar. Açò ha
estat de coneixement públic, segons la premsa s’han registrat
unes 1.030 solAlicituds, el que significa aproximadament la
meitat que en anys anteriors. Aquesta circumstància ha provocat
una altra conseqüència que és el tancament -com s’ha dit aquí-
de menjadors escolars o mal funcionament. 

Al nostre entendre per tant, és una indecència que avui en
dia pugui passar açò i que mentrestant la conselleria sí que es
pugui gastar una important quantitat d’euros en un curs de
formació d’anglès per a professorat a Irlanda a un hotel de
quatre estrelles. Consideram que si sobren doblers, si es fan
gestions pressupostàries de manera que es poden arreplegar

algunes partides extres, jo els proposaria el contrari, que amb
açò s’organitzin cursos a l’estranger a l’hotel que vulguin, però
no, en canvi, que siguin els doblers que sobren de partida els
que es pugui utilitzar per a beques, perquè aquestes sí que
consideram que són imprescindibles per a l’educació, una
educació de qualitat per a l’alumnat de les Illes Balears.

Res més, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Aina Maria Aguiló i Garcías, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per començar, m’agradaria
puntualitzar d’on partim perquè trob que és important saber
d’on partim.

Partim d’una situació heretada, això no ho poden deixar de
costat, en què es va deixar de pagar als centres en el mes de
març la quantitat que havien de rebre. És ver que molts de
centres utilitzaven aquesta quantitat per poder pagar les beques
de menjador, vull dir..., i hem hagut de pagar, o el Govern ha
hagut de pagar a aquests centres des del mes de març en què el
pacte els va deixar de pagar. Per tant, duim un endarreriment.

No obstant això, el conseller al passat ple ha dit que ja ha fet
efectiu el pagament de 50 milions d’euros als centres escolars,
la qual cosa ha suposat un esforç pressupostari.

Per altre lloc, també vull dir que si les beques..., si en aquest
moment ens demanen que es paguin les beques del 2010-2011,
per què no les va pagar el pacte? Perquè en realitat la
convocatòria va ser a final del 2010, que jo sàpiga encara
governava el pacte. Si la convocatòria és a final del 2010, per
què no es paguen les beques del 2010-2011, vull dir, és que és
això.

Què està passant ara? En aquests moments està passant que
les ajudes de menjador escolar corresponents al curs 2010-2011,
en aquest moment estan pressupostades, tramitades i s’està
procedint al pagament, poc a poc perquè no hi ha doblers, no hi
ha els doblers, es varen trobar els calaixos buits, no hi ha
doblers, poc a poc, però s’estan pagant les factures que va
deixar pendents el pacte, és a dir, s’estan pagant les subvencions
als menjadors del 2010.2011.

Jo em deman per què ens hem de fer càrrec d’aquest deute,
no s’estén, però bé, poc a poc, s’està regularitzant; s’està pagant
als centres; torn repetir, s’han pagat 50 milions als centres, que
amb l’actual crisi econòmica crec que és molt important, s’està
regularitzant el pagament als centres, s’està regularitzant el
pagaments als menjadors, vull dir, que aquesta és la situació
actual.
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Les corresponents al curs escolar 2011 i 2012 varen ser
pressupostades i tramitades i estan pendents del pagament.
Tenen tota la raó d’aquest món, no es va treure la convocatòria
en el 2011, sinó que es va treure al 2012, però és clar, amb la
situació heretada s’havia de posar un poquet d’ordre en el caos
que s’havia trobat. Llavors, fins que no es va poder posar ordre
a aquest caos no es varen poder treure les convocatòries de
menjador i es varen treure tard, és veritat, es varen treure en el
2012, però bé, varen ser pressupostades perquè nosaltres sí que
tenim un pressupost i sí que feim cas d’aquest pressupost, varen
ser pressupostades i tramitades i en aquest moment estan
pendent del pagament.

Està previst que les ajudes de menjador del curs actual 2012-
2013 es convoquin, evidentment que sí, i pel que fa al curs
escolar 2013-2014, aquestes estan subjectes al pressupost de
l’any 2014. Però evidentment poden bé creure que des de la
Conselleria d’Educació es farà tot el possible perquè es
mantinguin les beques de menjador.

Per un altre costat, vull ressaltar, i vull que consti en acta,
que el Govern de les Illes Balears, el Govern del Partit Popular
en aquest moment, està realitzant un sobre esforç per abonar les
250.000 factures que va deixar pendents el govern d’esquerres
durant l’anterior legislatura.

Per tant, estam d’acord amb el fons de la qüestió. El nostre
grup entén que s’ha de prioritzar i anar abonant allò que els
pressuposts permetin. Aquests dies he estat telefonant a
directors de centres, perquè evidentment és un tema sensible, és
un tema que ens preocupa molt i els directors dels centres m’han
assegurat que no hi ha cap nin que es quedi sense menjar, no hi
ha cap nin en aquests moments que es quedi sense menjar.

Aquest problema ja passava al 2010-2011, perquè fa bastant
de temps que estic sentint de nins que se’n duen bocadillos o
entrepans, com vostès ho vulguin dir, als centres a l’hora de
menjar, vull dir, això ja passava..., al 2009-2010 començava a
passar, i al 2010-2011, però els professors conscients d’això els
donen de menjar als alumnes, eh?, vull dir que això, no hi ha
cap nin que es quedi sense menjar.

És ver que hi ha hagut una rebaixa d’alAlots que no es
queden al menjador, però aquesta rebaixa també ve conjunta al
fet que hi ha hagut un augment d’atur, els pares són a casa seva,
per tant, poden tenir els nins a casa seva a menjar i aquells pares
que no estan aturats, idò van a casa de la veïnada o van a casa
dels padrins o van a casa d’un o a casa de l’altre, però els pares
en aquest moment, ens ho estam enginyant perquè evidentment
els menjadors escolars són cars, perquè costen uns 7 euros per
nin cada dia, per tant, crec que és un menú bastant car si tens
sobretot tres nins, són 21 euros cada dia que has de pagar i
s’enginyen perquè vagin a dinar a les cases, tampoc la situació
no és alarmista.

El que sí els proposam és una transacció, o un canvi. I el
canvi és el següent: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a normalitzar la tramitació de les
subvencions per al servei de menjador escolar, satisfent
d’immediat les ajudes concedides per al curs 2010-2011". És a
dir, separar-ho per anys, perquè resulta, com ja li he dit, que
2010-2011 ja s’estan pagant, poc a poc perquè no hi ha molts de
doblers, però s’està pagant i no podem instar el Govern a fer una

cosa que ja està fent; 2011-2012 el mateix, exactament el
mateix, és a dir, no podem instar el Govern a fer una cosa que
ja està fent. 

Per tant, votaríem que no si ens ho posa per separat,
votaríem que no a la primera, votaríem que no a la segona. A la
tercera, si vol posar: “convocar les del curs actual 2012-2013"
i seguint l’ordre del conseller Damià Pons, l’article 5, “dins les
seves disponibilitats pressupostàries”. Això està a l’ordre de 30
d’octubre de 2001 del conseller d’Educació, per la qual es creen
aquestes beques de menjador. És a dir, sempre dins les seves
possibilitats pressupostàries.

Després seria el punt 4, convocar les del curs 2013-2014 i
una altra vegada tornaríem posar l’afegit que posada
l’exconseller Damià Pons, “dins les seves disponibilitats
pressupostàries”.

I el cinquè punt,  ens quedaria “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir ...", això
creim que és important, reforçar crec que en època de crisi no
sé com ho volen reforçar, no em queda clar, hi volen posar més
monitors, més menjar?, no me queda clar, per tant, tal vegada
seria llevar o canviar la paraula "reforçar",  el servei de
menjadors escolars”. Crec que és important que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a mantenir
els menjadors escolars. Això sí crec que és important. No sé si
serà acceptada o no, però bé, aquesta és la proposta del Grup
Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contradiccions, Sr. Alorda, té vostè
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per agrair al Grup
Socialista el seu suport. I a la Sra. Aguiló dues coses, mirarem
què podem salvar, però sempre que hi hagi valoracions, és a dir,
que hi hagi un plus polític dins la demanda que facem avui. Si
n’hi ha alguna, salvarem la proposició no de llei.

Només una prèvia i no m’hi vull allargar. Sra. Aguiló, agafi
un cartell dels diputats que hi ha aquí, o tots els que hi va haver
l’anterior legislatura, els tiri dards, no sé faci el que vulgui amb
els temes japonesos, amb els “jefes” aquests, el que trobi, jo li
ho aplaudiré o faci-ho retòricament en aquest Parlament. Però
quan toquem els nins, quan hagi acabat la part retòrica respecte
el passat, després pensi qui té al davant i pensi de què estam
parlant. Vostè no soluciona el problema de ningú a base de
pegar als predecessors. Faci-ho evidentment, vostè en quedarà
satisfeta. Però després miri de resoldre el problema social real.
Em sap greu que el minimitzi. És ver que hi ha escoles a les
quals els professors han fet gestos per garantir que hi hagi alAlots
sense saber si es rescabalaran. Però això no ho vol fer el cuiner,
l’escola ho fa durant un temps. I en aquest curs ja trontolla i està
passant que no hi van, Sra. Aguiló.
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Clar, vostè no veu el problema perquè ha desaparegut, com
desapareixia tanta gent que no era pels carrers quan l’amagaven.
Nosaltres volem la normalitat d’aquesta situació. Aquesta
situació està existint. I el fet mateix de dir que ja pagarem quan
puguem i que per ventura farem la convocatòria i per ventura
no, hi ha un moment en què el centre diu, jo no ho puc dur, ho
he duit fins ara, però si la conselleria no em dóna garanties com
a mínim que em rescabalarà, però que ho digui cert, ... després
sempre hi haurà amb les disponibilitats pressupostàries, però
que hi hagi un compromís polític, humà que serà una prioritat
absoluta. Per cert, el que està fent l’esforç és la societat
mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterera, eh?
L’avantatge de tresoreria que tenim ara és a través d’un
endeutament brutal que pagarà la societat mallorquina. Vostè
s’han endeutat i a mi em pareix bé, per poder pagar totes
aquestes factures, però que ho hagués fet un altre, senzillament
ho pagaran. I ara qui ho pagarà? Amb imposts, els imposts que
nosaltres hauríem posat el 2010, vostès els posen el 2013 i qui
els pagarà?, la societat balear, és que pareix que és vostè que
està fent l’esforç. L’esforç jo el veig aquí fora.

I per cert, no he arribat mai a aclarir si gastàvem massa o
gastàvem massa poc. Després ens posa anècdotes de 4.000
euros, que em pareix molt divertit, se'n pot fer tot el joc polític
que es vulgui, però els números són de milions i milions i
milions d’euros. És d’això que parlam. Parlam d’educació i de
sanitat amb moltíssims milions d’euros i parlam de menjadors
quan parlam de si gastàvem massa o gastàvem massa poc. I és
ver que per no deixar de tenir els menjadors, vàrem continuar
mantenint aquesta situació.

Per tant i aterrant a les esmenes. Sobretot li agraesc que les
puguem dividir, a mi em sabria greu haver-les de retirar, perquè
la nostra posició política m’agradaria que quedés aclarida,
maldament puc ajudar al Grup Popular que expressi el suport a
unes i a les altres no. Sempre, ja dic, que tenguin valor afegit.
Nosaltres volem mantenir, i ho podríem deixar en un sol primer
punt, no sé per què els hem de separar, però bé, com si són dos,
satisfer d’immediat les ajudes concedides el curs 2010-2011 i
2011-2012, sabem que el Govern farà el que podrà. Però creim
que el Parlament avui no li pot donar menys ja, estam parlant de
2010-2011, per culpa dels anteriors, l’any 2013 tot és culpa dels
anteriors. Per tant, ara aprovarem una cosa a instància nostra
que transmetrà la culpa als anteriors, tenen una gran oportunitat.
És d’autoculpabilitat, és mea culpa, una grandíssima culpa, no
sé si em sortiria tota la pregària ara que ve Pasqua, però
aprovin-la, si no la volen aprovar, jo la deixaria així. Ja dic, crec
que els dos anys poden quedar junts, si volen un punt per a cada
un...

Convocar les del curs actual 2012-2013. Jo vull un
compromís polític que això es farà. Per tant, no vull posar si hi
ha doblers, ja ho sé que és si hi ha doblers, però jo vull que el
Parlament demani al Govern que ho faci. Si això ho podem
posar, crec que avui haurem fet una cosa positiva, que és enviar
un missatge a les escoles que el 2012-2013 es convocarà, ja ho
veurem, però es convocarà. Amb això me’n vaig amb alguna
cosa. Si després hi afegeix, en els temps que corren, depenent de
la disponibilitat pressupostària, tenc la sensació que el que ho
llegeixi, tota l’eufòria limitada que hagi agafat de la primera
fase, perquè ja tothom ja està que s’aferra a l’emblanquinat, li
caurà perquè pareixerà una declaració retòrica que no obliga a
res. I no obligam a res perquè és el Parlament de les Illes

Balears i al final per al Govern, això són encàrrecs a la mare
superiora. El Govern farà el que voldrà i no quedarà obligat per
aquesta proposició no de llei, però hi haurà un pronunciament
polític, solemne, formal d’aquest parlament, d’aquesta Comissió
d’Educació que li trasllada aquesta demanda.

I després convocar dins enguany el curs 2013-2014, també
pot ser una altra demanda. Nosaltres pensam que això s’ha de
canviar de dalt a baix, culpa dels anteriors, dels anteriors, dels
anteriors i dels anteriors. El sistema d’haver de bestreure els
doblers la gent que no té els recursos confiant que els ho
tornaran és un mal sistema social. Creim que l’hem de canviar,
però com a mínim no allargar-lo més. Hauria d'arribar un
moment en què a través dels serveis socials, se donés una mena
de targeta o qualsevol fórmula perquè realment pogués utilitzar
el menjador sense haver d’esperar tot el curs a veure si ha fet el
70% i ha hagut de bestreure ja petites fortunes, com vostè
apuntava, per a segons quines famílies. No ho podem fer ara, hi
hem d’arribar de qualque manera, tal vegada amb els
ajuntaments, els consells, hi hem d’arribar. No ho podem fer
avui, però com a mínim que la convocatòria sigui dins l’any en
curs. 

Per tant, jo mantendré convocar dins enguany les del curs
2013-2014 i comprenc, si vostè em diu convocar com a mínim
dins el 2014 les de 2013-2014, com una solució de compromís
perquè ja haurem fet dos anys dins un i a veure si ho arreglam
tot dins el següent, però tard o d’hora en un any n’hem de fer
dues de convocatòries. Si un any no feim dues convocatòries,
ens hem menjat la del 2011. Nosaltres ens podem fer fantasies,
podem dir no, hi ha tots els cursos, hi ha tots els anys. No, no,
les famílies compten d’una altra manera i saben que si no feim
dues convocatòries en un any, ens hem menjat el 2011. Per tant,
no pot ser el 2013? Em sap greu, ara avui el 2013 hi haurà un
avantatge de tresoreria com no l’hem tenguda fa molta estona.
Però si és el 2014 jo li faig una transacció.

El segon punt. Jo també el dividiré. Que hi hagi un punt que
digui: "el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el servei de menjador escolar", perquè
em fa ganes que s’aprovi.
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I vull un altre punt, no sé si la lletrada agafa la idea i és que
"el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar el servei de menjador". Hi ha molts de
colAlegis que no tenen menjador. És un desavantatge competitiu
a molts de nivells i és una situació complicada. Nosaltres deim
que s’ha d’intentar reforçar, som conscients del moment que
vivim, però també som conscients de qui és que viu més
malament el moment. No som nosaltres aquí, és una altra gent.
I és per a aquesta gent que hem de fer l’esforç. Jo vull mantenir
que nosaltres trobam que s’ha de fer aquest esforç de reforçar
els serveis de menjador escolar i com a mínim que el Parlament
l’expressi. Després som conscient que el Govern tendrà
limitacions, però crec el Parlament quan fa una reflexió d’aquest
ordre, ha de mantenir reforçar. Si el PP no pot votar “reforçar”,
em va bé separar-ho en un altre punt perquè almanco s’aprovi
“mantenir”, la veritat en els actuals temps, em sap greu que hagi
d’expressar satisfacció per misèries, però ja és una cosa
positiva, perquè en aquests moments que es qüestioni
"mantenir" és delicat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Podrien aclarir..., si volen feim un petit
recés per aclarir com quedarien els punts. Després ho podrien
llegir perquè quedés en acta i després passaríem a la votació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

...la sessió.

LA SRA. LLETRADA:

Jo no, el secretari, la secretària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ens podria dir com quedarien els punts?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha hagut acord,
lamentablement, en el primer punt. Per tant queda talment.

El segon punt sí que quedarà desagregat en dos. El primer
diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les beques del servei de menjador
escolar”, i hi ha un tercer punt nou, un segon bis, que seria un
tercer punt, que seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a reforçar els serveis de menjador
escolar”. 

Tret d’error per part nostra creim que el segon punt
s’aprovaria per assentiment i en canvi hem de votar el primer i
el tercer. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò passaríem a votar el primer i el tercer punts.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria aprovat aquest segon punt de la
proposició no de llei. 

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