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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta. Assumpció Pons substitueix Manuel
Monerris.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Margalida Serra.

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. 122, 390 i
1737/14. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 122/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
d'ajuts per a llibres de text.

2) Proposició no de llei RGE núm. 390/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a gratuïtat dels
llibres de text.

En primer lloc passam al debat conjunt de les proposicions
no de llei RGE núm. 122/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria d’ajuts per a llibres de text; i RGE núm.
390/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gratuïtat dels
llibres de text.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea per un temps màxim...,
bé, té deu minuts però serem generosos.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair
als grups que donin aquesta possibilitat de debatre les dues
proposicions no de llei, la del Grup MÉS i la nostra, a la vegada,
perquè la intenció de les dues és la mateixa i també són molt
semblants els continguts.

Aquesta proposició no de llei es va presentar després que es
fes públic que el Ministeri d’Educació reduïa substancialment
les seves previsions pressupostàries en els convenis amb les
comunitats autònomes adreçats a la convocatòria d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text, i que en el cas de la nostra
comunitat autònoma el descens havia estat gairebé la meitat en
relació amb l’any anterior, un 48,5, concretament, però que si
ho comparam amb els anys anteriors, 2011 i 2012, açò havia
significat al voltant d’un 75% de disminució. 

Justament Balears, amb Astúries i Extremadura, va ser una
de les comunitats autònomes on més va disminuir el repartiment
dels fons del Ministeri d’Educació per al 2014 en aquest
concepte. Açò significa un retrocés molt important dels esforços
que s’havien fet tant a l’Estat com a les comunitats autònomes
per tendir cap a la gratuïtat dels llibres de text, o bé amb
l’augment progressiu de beques o també amb la introducció
d’altres sistemes, com el reciclatge i el préstec de llibres, o
també d’altres, que havien optat altres comunitats per xecs a
famílies, experiències que havien començat sobretot als voltants
de l’any 2000 a partir del convenciment que els llibres i el
material escolar i informàtic són una eina imprescindible per a
l’estudi i per a l’aprenentatge de l’alumnat.

Però no només per aquest convenciment, sinó amb l’objectiu
clar d’oferir en el nostre país una educació bàsica obligatòria i
gratuïta, tal com mana l’article 27.4 de la Constitució
Espanyola, mandat que va ser recollit per la Llei Orgànica
8/1985, reguladora del dret a l’educació, que estableix a l’article
primer que tots els espanyols tenen dret a una educació bàsica
que els permeti el desenvolupament de la seva personalitat i la
realització d’una activitat útil per a la societat. Així mateix
Espanya va signar diversos tractats internacionals en aquest
sentit, com la Declaració Universals dels Drets Humans, que
açò ve recollit a l’article 27.1, i la Convenció dels drets dels
infants, recollit a l’article 28.1, que va ser aprovada el 20 de
novembre de 1989 per l’Assemblea General.

No obstant açò, l’ensenyament bàsic i obligatori al nostre
país és efectivament obligatori, però encara és semigratuït,
perquè malgrat que el gruix de la despesa educativa, que són els
sous del professorat, les infraestructures i altres conceptes que
no és necessari relatar aquí perquè són coneguts per tots vostès,
corre a càrrec dels pressuposts de l’Estat, n’hi ha d’altra
relacionada amb l’activitat escolar que encara significa una
important despesa per a les famílies, entre d’altres els llibres de
text i el material escolar. Per palAliar aquesta circumstància, tal
com hem dit abans, les administracions competents en matèria
educativa han anat implantant una sèrie d’ajuts per a aquelles
famílies que tenen més difícil fer front a aquestes despeses, que
a més vénen totes juntes a principi del curs, però els fills de les
quals haurien de tenir els mateixos drets a l’educació que tots
els altres.

En el cas dels llibres de text tradicionalment ha estat, com
hem dit, el Ministeri d’Educació que ha mantingut unes partides
importants per a beques de llibres. Aquests ajuts són o haurien
de ser complementats després per les comunitats autònomes.
Açò se sustenta mitjançant convenis de colAlaboració entre el
ministeri i aquestes comunitats, convenis que després es van fer
extensius també a altres programes, tots ells amb un horitzó
molt clar, que és el de palAliar les desigualtats de partida de
l’alumnat. En el nostre cas l’aportació del ministeri ha passat
d’1.265.576 euros dels anys 2011 i 2012 a 712.666 l’any 2013
i a 366.546 l’any 2014, i açò ens indica quina és la intenció del
Sr. Wert: ja no s’augmenten progressivament sinó que es
disminueixen, igual que els convenis per al reforç escolar
PROAS i els altres.
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Voler tapar açò amb el fet que s’ha d’anar o s’ha de tenir a
utilitzar llibres electrònics no té cap sentit, segons el nostre
criteri, quan tots sabem que hi ha una escletxa digital entre les
famílies espanyoles que justament fereix aquelles que tenen
manco recursos. 

Pensam que no té sentit que justament ara, quan més falta fa
perquè la població s’ha empobrit amb la crisi, que tant el
Govern de l’Estat com el de la comunitat autònoma baixin les
partides dedicades a beques de llibres, i de manera a més molt
significativa. I en el cas de la nostra comunitat autònoma la
convocatòria, per exemple, del curs 2010-2011 va ser
d’1.265.576, és a dir, exactament el mateix que la partida
finalista de l’Estat dedicada a beques, que va ser
complementada a més per una de la comunitat autònoma per a
la compra de llibres i de material escolar; el curs 2011-2012 va
ser de 672.000 euros, i la darrera convocatòria del mes
d’octubre del 2013, que era per al curs 2012-2013, ha estat de
400.000 euros. A nivell individual, perquè es facin una idea, açò
ha significat passar de 150 euros per alumne a 50, i
probablement encara siguin manco els alumnes beneficiats,
encara que açò no es pot saber, a la darrera convocatòria, amb
precisió perquè no s’han fet encara les concessions de les
beques.

Segons el Defensor del Poble es calcula que en el darrer curs
-bé, Defensora del Poble- es calcula que el darrer curs un milió
d’alumnes ha perdut els ajuts per a la compra de llibres de text
a causa dels retalls en les beques del ministeri i de la major part
de les comunitats autònomes.

A més s’han afegit dues circumstàncies molt preocupants,
ara; una és la pujada de l’IVA del material escolar, que ja hem
tractat en diverses ocasions també en aquesta comissió, i, l’altra,
que l’entrada en vigor de la LOMQE i del TIL en el cas de la
nostra comunitat autònoma obligaran a estrenar llibres de text
en bona para dels nivells educatius dels nostres centres docents,
cosa que farà inviable el treball d’aquells centres que mantenien
el sistema, a més, de préstec o de reciclatge de llibres, que el
mantenien no gràcies a la conselleria, darrerament, perquè
també ha disminuït la quantitat que dedicava a açò; a part
d’estar més de dos anys sense pagar la part compromesa. Es
mantenia en base a la bona voluntat, l’esforç i el compromís de
les famílies i del professorat, que realment estan interessats a
disminuir aquesta despesa per a les famílies.

El Grup Socialista està en contra d’aquesta política, i és per
aquest motiu que hem presentat les següents propostes, i els
deman disculpes per un error que hi ha hagut en la numeració
dels punts, perquè es veu que no jo som gaire hàbit en aquesta
qüestió. Bé, el que es demana és que el Parlament rebutgi la
disminució de la partida econòmica destinada a les beques de
llibres i material didàctic i informàtic en els pressupostos
generals de l’Estat per al 2014, i que constati també que la
partida de 366.549 euros és clarament insuficient per cobrir les
necessitats d’adquisició de llibres i de material didàctic i
informàtic necessaris per a l’aprenentatge de l’alumnat.

Que insti el Govern de les Illes Balears a renegociar amb el
Ministeri d’Educació els criteris de distribució aprovats per al
desenvolupament del programa destinat al finançament dels
llibres de text i del material didàctic i informàtic en els nivell
obligatoris de l’ensenyament per la Conferència Sectorial
d’Educació de dia 29 de novembre de 2013, i exigir una
aportació que almanco sigui igual a la de l’any 2013, perquè
pensam que la consellera no ha sabut negociar el repartiment
dels recursos de l’Estat per als convenis de colAlaboració.

També demanam al Govern de les Illes Balears que
convoqui les beques en temps i forma i a principi de curs,
perquè les famílies han de saber amb què poden comptar, que
n’hi ha que han de demanar un petit crèdit -i el demanen- per fer
front a l’inici de curs. I evidentment també demanam la
implicació de la conselleria en el programa de reciclatge de
llibres de text, una mesura que no només abarateix la inversió
de les famílies, sinó que també significa una bona pràctica de
sostenibilitat ambiental, és a dir, una pràctica educativa en si
mateixa.

Finalment instàvem el Govern a pagar als centres escolars
les quantitats endarrerides d’altres anys relatives al programa de
reutilització de llibres de text. Retirarem aquest punt perquè
sabem que s’ha pagat aquest trimestre, amb posterioritat el
registre de la proposició no de llei.

En definitiva, senyors diputats i senyores diputades, si no hi
ha gratuïtat en els llibres de text no es garanteix l’accés a
l’educació bàsica i obligatòria en igualtat de condicions per a
tothom. És per aquest motiu que demanam el suport dels grups
d’aquesta cambra a aquesta proposició no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup donarà el vot positiu a la
proposició no de llei del Grup Socialista, i no tenim cap
inconvenient a juntar el debat de la proposició no de llei del
Grup Socialista amb la proposició no de llei del Grup
Parlamentari MÉS perquè en el fons té el mateix objectiu, i a
més facilitam d’aquesta manera el debat i feim que el Parlament
sigui una mica més dinàmic.

Els arguments ja han estat exposats per part de la diputada
socialista. Nosaltres vàrem també registrar aquesta proposició
no de llei als pocs dies de conèixer la situació que havia sortit
ja publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de 7 de gener de 2014,
on va quedar de forma manifesta que l’import per al programa
de finançament dels llibres de text i materials didàctics en els
nivell obligatoris de l’ensenyament a escala estatal patia una
greu disminució de pressupost, pràcticament un 40%, un 39,5%,
per ser més exactes, que passà dels 30.705.665 euros del 2012
als 18.569.610 euros del 2013. I aquesta decisió ha afectat molt
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directament i especialment els ajuts per a llibres de text que
concedia el Ministeri d’Educació a les Illes Balears, que s’han
retallat un 48,5% per al 2013, que han passat de 712.000 euros
de 2012 a 366.000 de 2013, i les xifres que vostè ha donat a les
Illes Balears han fet que d’un curs per l’altra es passàs de
712.666 a 365.549. I a més a més les declaracions del Sr. Wert
pareix que no van encaminades a millorar aquesta situació, sinó
que ell mateix ha dit que en els pressupostos del 2015, en els
pressupostos generals de l’Estat, inclourà només una partida
molt reduïda d’1,4 milions per a Ceuta i Melilla per a tot el tema
d’ajudes als nivell obligatoris de l’ensenyament.

En el cas de les Illes Balears a la decisió del ministeri
s’afegeixen a més dues circumstàncies que nosaltres pensam
que agreugen aquesta situació. La primera és que les Illes és la
comunitat autònoma que menys recursos destina a beques
educatives de tot l’Estat i, la segona, que el sistema de
reutilització de llibres implantat el 2009 ha deixat de funcionar
a causa especialment, també, del retall i del retard en les
aportacions econòmiques per a aquest programa. 

Un dels punts que afectarà tot l’Estat espanyol, i que també
s’ha recollit i que també ha mencionat la Sra. Rita, és el
programa que s’estan canviant els llibres de text. Els llibres de
text, a causa de la modificació de la Llei educativa de l’Estat
espanyol, és un curs en què hi haurà canvis importants. Per tant
el tema de la reutilització que s’ha estat fent fins ara en molts de
casos no es podrà realitzar.

A nosaltres hi ha un tema que tal vegada ens diferencia de
la proposició no de llei del Grup Socialista en relació amb
nosaltres. La del Grup Socialista se centra molt en les
necessitats actuals, i nosaltres hi estam d’acord; nosaltres
afegim un altre punt, que és “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat a implementar de forma progressiva
la gratuïtat dels llibres de text per tal de garantir les mateixes
oportunitats educatives a tot l’alumnat, independentment de les
capacitats econòmiques i familiars”. Pensam que això ha d’anar
progressivament cap al fet que els llibres de text estiguin d’una
forma garantida per a tots els alumnes a través de programes de
sostenibilitat, a través de programes de préstec, de reutilització,
que se’ls quedi l’escola en dipòsit..., que intervengui, si és
necessari, el Consell Escolar en aquesta reutilització, en aquest
préstec, en aquest dipòsit, però pensam que els llibres són
elements necessaris per a l’aprenentatge.

Aquesta proposició no de llei, igual que la del Partit
Socialista, crec que té dos punts fonamentals: un és l’equitat i
l’altre és la igualtat. L’equitat per a nosaltres és que les mateixes
necessitats s’han de cobrir amb els mateixos o amb semblants
recursos, perquè si no, no estam davant una situació d’equitat;
i el concepte d’igualtat és compensar situacions de partida
diferent. Pensam que els llibres -i això ja no ho dubta ningú- són
necessaris per poder aprendre; per tant hem de garantir que hi
hagi equitat a l’hora d’accedir a aquests llibres de text, i també
que hi hagi aquesta igualtat. Tots els alumnes els han de tenir,
i als que no els poden tenir se’ls han de facilitar, però nosaltres
pensam que ha d’anar progressivament cap a aquest model que
tots els nins i les nines, tots els alumnes d’escolarització
obligatòria han de tenir-los de forma gratuïtat.

Igual que passa amb el transport. En el transport ningú no
pensa en la situació econòmica dels pares. Hi ha un transport
escolar que utilitzen tots els nins: del pare o la mare que estan
aturats, del batle del municipi o d’un alt càrrec o de qui sigui
que vagi a l’escola pública i que tengui ingressos garantits,
qualsevol tipus d’ingrés. Ningú no dubta que el transport escolar
és per a tothom; per arribar a l’escolar, per tenir escolar, per
aprendre has d’arribar a l’escola, per tant s’ha de facilitar aquest
transport escolar a tothom independentment dels ingressos
econòmics. Els pares i les mares ja paguen els impostos a través
dels impostos directes i els impostos indirectes. 

Per tant els llibres, si són necessaris, han d’estar a l’abast de
tots sense que això suposi una doblerada anual, sense que això
suposi que cada any s’hagin de canviar els llibres, que els llibres
siguin propietat d’un o de l’altre sinó que siguin dipositaris de
l’escola, que siguin de l’escola, que hi hagi compensacions per
llibres ben tractats, etc., etc. Però pensam que s’ha d’anar
progressivament cap a això perquè, si no, no anam cap a una
escola, una educació obligatòria que sigui realment equitativa
i que sigui realment igualitària, perquè no només hi pot haver
aquesta igualtat i aquesta equitat a la classe, a l’aula, que el
professor és el mateix independentment de la situació
socioeconòmica de les persones. 

Tot el que envolta la necessitat que necessita un infant, en
els objectes que necessita un infant per poder ser educat en
condicions ha de ser progressivament gratuït. Per tant nosaltres
pensam que això és un dels temes que l’estat de benestar s’ha de
plantejar. Sabem que ara tal vegada no és un moment oportú, tal
vegada ara hem de recuperar el model que funcionava fins a
l’any 2009, que eren beques, que eren dipòsits de les escoles,
reutilització de llibres, que les APA s’implicaven en tot aquest
tema, però el nostre objectiu ha de ser aquesta progressiva
gratuïtat.

Per tant nosaltres donarem suport a la proposició no de llei
del Partit Socialista i també demanam el vot per a la nostra
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. Deia el president del Govern ahir en seu
parlamentària, el Sr. Bauzá, que el dèficit no és una cosa
intangible; són doblers comptants i sonants, un damunt l’altre.
I jo em vull referir a aquesta frase perquè evidentment el dèficit,
els interessos de deute, el deute bancari, són doblers un damunt
l’altre, i quan això, quan aquest deute sobrepassa qualsevol
límit, quan aquest dèficit és un dèficit descontrolat, evidentment
les conseqüències les veim en programes molt concretes, en
accions molt concretes i en el dia a dia de la gestió en
programes com els que podem veure avui aquí, en aquestes dues
proposicions no de llei.
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I no els vull parlar d’herència, els vull parlar d’una realitat,
d’una realitat que és la que és, no la que ens agradaria que fos;
i d’una realitat que ve evidentment molt condicionada per unes
xifres de deute que ens vàrem trobar dins una conselleria que
han marcat i continuen marcant a dia d’avui totes les polítiques
i totes les decisions que s’han pres des d’aquesta conselleria. 

3.132.946 euros pendents de pagaments a centres públics hi
havia el 2011 quan el Partit Popular va entrar en el govern
d’aquesta comunitat; 2.532.334 pendents de pagament a centres
concertats; 1,5 milions d’euros de transport i d’ajudes a
menjador; 400.000 euros de neteja i de seguretat; 300 milions
d’euros a l’IBISEC d’obres públiques; o 800.000 de
reutilització de llibres de text, que és el tema de què parlam
avui. És a dir, aquestes xifres són unes xifres molt reals i a les
quals el Partit Popular hi ha hagut de fer front, hi ha hagut de
treballar i dissenyar les polítiques que ha duit a terme aquests 3
anys.

I tot el que vostès ens proposen avui en aquestes dues
proposicions no de llei, que després intentaré anar punt per punt
per argumentar i explicar el sentit del nostre vot, està molt bé,
però tot el que avui ens proposen du darrera una despesa i du
darrera una situació pressupostària concreta. I aquí hem de ser
seriosos i responsables, el que no farà el Partit Popular és
llançar campanes al vol, o vendre fum, o votar que sí a una cosa
que sabem que la situació pressupostària en aquests moments no
ho permet, nosaltres no enganarem ni els pares, ni els centres,
ni enganarem la societat de les Illes Balears.

Sabem la importància que té el programa de gratuïtat de
llibres de text, que és un dels punts que duia el Partit Popular i
que creu que és una de les prioritats, i sabem també de la
importància de la reutilització i el reciclatge d’aquests llibres de
text. Per això, una de les prioritats d’aquest Govern, tot i les
dificultats torn repetir, ha estat l’educació, per això dins aquest
pressupost del 2014 veim un increment pressupostari de la
Conselleria d’Educació d’un 2,29% i una vegada més, tot i tenir
pressuposts molt restrictius i molt ajustats, el 80% total, 8 de
cada 10 euros de despesa, han anat destinats a serveis socials, a
educació i a sanitat.

I abans d’entrar en els punts, vull fer una precisió i és que
vostès han dit que això a més se veu agreujat amb la LOMQE,
la qual obligarà a adquirir nous llibres de text, o fins i tot amb
el TIL, -seria estrany que no haguessin ficat el TIL per enmig
també-, però és que això és totalment demagògic, vol dir que les
altres reformes educatives que hi ha hagut en aquest país, per
cert, totes de la mà del Partit Socialista, evidentment també han
duit darrera un canvi en els llibres de text i un canvi en els
programes dels centres escolars, i dir el contrari és mentir i és
fals.

Des de la implantació de la LOGSE a nivell estatal, la
inversió en educació ha crescut un 60%. En canvi, tenim una
taxa de fracàs, d’abandonament escolar superior a un 40%, que
som a la cua de la Unió Europea quant a fracàs i abandonament
escolar, i no així en temes d’inversió. Per tant, aquí, i ho ha dit
moltes vegades la portaveu, la Sra. Aguiló, dins aquesta
comissió, el problema és un altre i no ho diu només la portaveu
del Partit Popular, ho diuen també tots els experts en temes
educatius, que aquí el problema és un altre, i vostès continuen
mantenint el mateix discurs.

Quant al tema de reutilització de llibres de text, diu vostè, la
proposició del Grup Socialista, que a l’anterior legislatura es va
apostar pel reciclatge i el préstec de llibres combinat amb
beques. Evidentment hi varen apostar, el que no varen fer és
pagar, perquè vostès apostar apostaven molt, però nosaltres ens
vàrem trobar pressupostats 800.000 euros en reutilització de
llibres de text i en feien falta com a mínim 800.000 euros més.
Vostès poden apostar el que vulguin però l’important és complir
i l’important és pagar. A més, quant a aquest programa de
reutilització de llibres de text, hem de recordar també el que
deia l’STEI, que era un programa que li havien de donar una
volta, que s’havia de revisar, perquè el que feia era carregar els
equips docents i la direcció dels centres que s’hi adherien, els
carregava amb una feina extra. I que a més manifestam, -deia
l’STEI-, “els nostres dubtes sobre la viabilitat d’aquesta
proposta a tots els centres públics de les Illes Balears, perquè
com ja s’ha duit a terme, segurament es donaven unes
condicions propícies. Però no tots els centres compten amb les
mateixes realitats, la qual cosa ens fa pensar que serà de molt
difícil execució en determinats contexts”. Això ho deia també
l’STEI i ho volíem recollir.

Passant ja als punts de la seva proposta, en el punt número
1 de la seva proposició no de llei, rebuig de la disminució de la
partida destinada a beques de llibres i material didàctic, el Grup
Popular hi votarà en contra. És a dir, nosaltres entenem també
que els pressuposts generals de l’Estat són uns pressuposts molt
ajustats, són uns pressuposts que també han apostat per
l’educació i per les polítiques socials, i per això hi votarem en
contra, i de com ho plantegen, perquè, a més, els vull recordar
que el programa de reutilització destinarà com a mínim per al
2014 la mateixa quantitat que s’hi va destinar per al curs 2013.
És a dir, es fa un esforç per mantenir les quantitats i es fa un
esforç per mantenir aquestes polítiques que creim positives.

En el punt número 2 hi votarem en contra perquè aquest
programa, d’acord amb l’ordre que el regula, no està
condicionat a la disponibilitat pressupostària per part de la
conselleria. Hi ha hagut una dotació econòmica i hi continuarà
essent, la qual cosa fa palès l’esforç i la sensibilitat de les
administracions públiques en aquesta matèria, però nosaltres no
ens comprometrem a coses que no podem assegurar i sobretot,
com he dit en un principi, que no podem pagar.
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En el seu punt número 3 també hi votarem en contra, ateses
les circumstàncies econòmiques d’aquest darrer any. A partir de
l’any 2011 aquest programa es va començar a finançar amb
crèdits provinents de fons finalistes del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, destinat a l’adquisició de llibres de text i
material didàctic, el fet d’incrementar i disminuir aquesta
quantitat depèn del Govern central. Un Govern central, i vull
tornar enllaçar amb la primera frase que he dit a la meva
intervenció, que deia ahir el president Bauzá del tema del
dèficit, un Govern central que va trobar 90.000 milions d’euros
de dèficit públic, 30.000 milions dels quals eren dèficit ocult
que ens havia amagat el Sr. Rodríguez Zapatero. Evidentment
aquestes xifres pareixen molt grosses, molt intangibles, molt
macro, però evidentment tenen unes conseqüències directes en
aquests tipus de programes.

El punt número 4: “El Parlament insta el Govern a convocar
les beques per a l’adquisició de llibres de text de manera puntual
a l’inici de cada curs escolar.” Jo aquí hi voldria afegir una
transacció, que és “sempre i quan hagin rebut aquestes
quantitats per part de l’Estat.” És a dir, la nostra aquí la
intenció, evidentment, és convocar aquestes beques, però vostè
sap ben bé que aquests fons són estatals i nosaltres el que no
farem serà comprometre els centres i comprometre aquestes
polítiques.

El seu punt número 5, de reiniciar el programa de
reutilització de llibres de text en els centres escolars. Jo aquí els
he de dir molt clarament que des del començament d’aquest
programa, que va ser el curs 2008-2009 de primer i quart, i per
a tota l’etapa de primària i educació secundària el curs 2009 i
2010, el programa de reutilització de llibres de text i material
didàctic no s’ha suspès en cap moment. No és cert que s’hagi
suspès aquest programa i per això vostès han llevat el punt
número 6, que instava a pagar als centres les quantitats
endarrerides, perquè saben perfectament que les quantitats
pendents pel que fa als cursos anteriors i a l’any en curs, 2013-
2014, a data d’avui, estan totalment abonades als respectius
centres educatius públics i concertats, estan completament
abonades. Per tant, vostè ha dit que aquest programa ha
continuat a pesar del que ha fet la conselleria, quan aquest
programa sí és cert és que ha continuat gràcies al que fa la
conselleria i a l’aposta clara de la conselleria, perquè, com li
dic, les apostes, les prioritats no es marquen apostant, sinó que
es marquen complint i es marquen pagant.

Quant a la proposta que fa el Grup MÉS, per entrar ja en els
punts de votació, en el punt número 1 nosaltres els votaríem a
favor, ja he dit que aquesta gratuïtat de llibres de text és una
prioritat del Partit Popular, però sí que trobam oportú afegir-hi
“d’acord amb la disponibilitat pressupostària”. Perquè
“implantar per tal de garantir les mateixes oportunitats,
independentment de les capacitats econòmiques familiars...”, és
molt ampli, nosaltres sabem, i la Sra. Santiago ho ha dit a la
seva intervenció, que seria un concepte de gratuïtat totalment
ampli i obert, i nosaltres consideram que s’ha d’ajustar a les
disponibilitats pressupostàries perquè aquestes ajudes arribin a
qui més ho necessita, perquè en cas que hi hagi indisponibilitat
pressupostària o que hi hagi restriccions pressupostàries, millor
dit, aquestes prioritats siguin realment per a qui necessita més
aquestes ajudes. I com saben, aquests programes o aquestes
ajudes depenen no només de les aportacions econòmiques de la
conselleria, sinó també d’altres institucions públiques o privades

que també fan aportacions, com puguin ser APIMA,
ajuntaments, consells insulars i altres institucions que hi estan
relacionades.

I en el seu punt número 2, mantenir com a mínim el nivell
del 2012 en les aportacions econòmiques, dir-los que
evidentment votarem, com he dit també en el punt del Grup
Socialista, votarem en contra perquè això és un pressupost
estatal, són fons finalistes que ens arriben de l’Estat des del
2011, que es va decidir que fos així. Per tant, incrementar o
disminuir aquesta quantitat depèn del Govern de l’Estat i depèn
de les circumstàncies en cada moment que tengui el Govern de
l’Estat.

En el punt número 3, “insta el Govern a incrementar els
recursos destinats a beques educatives”, nosaltres aquí hi
votaríem a favor, també afegint-hi “depenent de la disponibilitat
pressupostària”. Nosaltres creim que sí que és important ajustar
en cada cas el que nosaltres aprovam aquí al pressupost real que
ens trobam.

I en el punt número 4, com ja he dit en el punt que feia
referència també a aquest programa de la proposició del Grup
Socialista, aquest programa no ha estat suspès, en aquest
programa s’han abonat totes les quantitats pendents, per tant, hi
podríem votar a favor si accepten un canvi en la redacció del
seu punt número 4, que seria “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a continuar treballant amb el sistema de
reutilització de llibres de text”. Perquè creim que la resta, que
és “recuperar les aportacions del programa del 2011 i posant al
dia el pagament”, ja no és vigent perquè, com li he dit, aquests
pagaments estan al dia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al torn de contradiccions. Vol fer ús
de la paraula Sra. Rita? Té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agrair el suport del Grup
MÉS. Nosaltres manifestar que també donarem suport a tots els
seus punts els quals complementen molt bé tota la visió
d’aquestes beques, d’aquests ajuts a l’adquisició de llibres de
text per part de les famílies.

I quant al Grup Popular dir-li que m’ha agradat que digués
totes les xifres del deute que es van trobar, perquè, com que a
diverses comissions he sentit xifres diferents, doncs ací faig una
recopilació de totes les xifres que donen, perquè clar, no sé ni
d’on surten aquestes xifres i em pens que la meitat són
inventades, doncs ací almenys tindrem una visió un poc clara
d’aquest deute.
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Dir-li que l’augment del pressupost d’enguany ha estat en
relació al 2013, d’Educació, el pressupost total d’Educació, però
que comparat no arriba ni tan sols al nivell del 2012, que ja va
disminuir el nivell del 2010, prorrogat el 2011. I fins i tot
després, quan es mira l’execució del pressupost, veus que ni tan
sols es gasta tot el pressupost. És a dir, hi havia un definitiu,
diguéssim, de 809 milions d’euros, acaba disponible 781
milions. Però d’aquests, hi ha pendents de pagament de
l’exercici 2012, el deute que hi ha del Partit Popular amb el seu
mateix pressupost, és de més de 78 milions d’euros del 2012.
Ho dic perquè no donin lliçons.

Després quant a les taxes d’abandonament i la seva relació,
de fracàs, perdó, i la seva relació amb la inversió, bé, doncs
depèn de quin nivell i depèn amb quins altres factors s’adjunta.
En el cas nostre tenim que amb una mateixa legislació, com jo
també ho he dit moltes vegades i vostès continuen amb el
mateix discurs, no hi ha un 40% de fracàs, per cert, a nivell
nacional, estam en un 30,1%, eh!, Sra. Prohens, açò primer de
rectificació, i després, no tenen res a veure les xifres del País
Basc, Navarra o Cantàbria i Astúries, amb les xifres nostres, no
sé si serà perquè han tingut diferents governs també
tradicionalment, i hi ha hagut aquí els governs del Partit Popular
que no li han donat massa importància a l’educació, i veurem
com acabarà les xifres ara, de fracàs. Però bé, en una mateixa
llei tenim diferents xifres de fracàs escolar, per tant, cerquem,
i els ho he dit moltes vegades, cerquem aquestes raons en uns
altres factors, i no només l’econòmic, però vostès continuen
amb aquest discurs.

Quant a allò que devíem o no devíem de beques de llibres,
doncs jo crec que no estava tan mal fet quan s’ho varen trobar
vostès, que diuen que diuen que devíem 800 milions d’euros de
beques..., 

(Remor de veus)

..., perdó, 800.000 euros de beques, i que no..., doncs jo el
que veig és que la resolució que va fer el conseller Bosch, de dia
22 de novembre de 2011, la modificació d’una resolució per
errors de concessió de les beques de llibres i material didàctic,
diu que es faran efectives amb càrrec a la partida pressupostària,
va donar el número de la partida pressupostària del pressupost
general de la comunitat autònoma, prorrogats del 2011, per un
import màxim d’1.200.000 euros i busques “atesa l’existència
de crèdit adequat i suficient en la partida esmentada per finançar
el compliment de l’obligació”, açò ho deia el Sr. Bosch, el 2012,
i surt en el BOIB. Per tant, jo no sé d’on treuen aquests doblers,
perquè tampoc no ho diuen, només ho llancen.

El cas és que en aquesta comunitat autònoma..., a més el que
vull denunciar és que, a part de la reducció dels recursos en
beques i reciclatge, açò s’ha unit a un embolic amb
convocatòries i una gestió més que qüestionable, que encara
dificulta més l’accés a les famílies. Les beques de llibres no han
estat pressupostades i les convocatòries, com dic, han sortit tard
i malament. És una excusa açò que diuen del ministeri, és una
excusa total, perquè s’ha de pressupostar prèviament, després es
pot augmentar o el que sigui, depèn del que vengui del
ministeri, però han d’estar pressupostades. Vostès, per cert, no
ho pressupostaven. Però bé, les beques dels llibres no estan
pressupostades, com dic, i les convocatòries han sortit fatal.

En aquest moment, a punt de finalitzar el curs 2013-2014,
encara no han sortit les concessions de la convocatòria del curs
2012-2013, les concessions encara no han sortit. Ací que no
sabem quan es pagaran ni quants seran els beneficiaris i ja
sabem què és el que aporta l’Estat en aquest moment. I que
aquells que van comprar els llibres, que és més greu, el curs
2011-2012, amb dret a beca, que tenien dret a beca, el juliol del
2013 encara no havien rebut res, però res, segons l’execució del
pressupost del juliol del 2013. Sembla que ara s’ha pagat açò
que diu, fa un mes, eh!, fa un mes que han pagat a les escoles.

I el que no sabem és, per tant, què passarà amb la
convocatòria del novembre passat per al curs anterior. Clar, així
fa molt bon fer disminuir el dèficit senyores i senyors diputats.

I el que és més greu, el que hem observat és que ni tan sols
s’esgoten els doblers de les convocatòries, que ja és el
súmmum. A l’estat d’execució del pressupost de despeses de
l’exercici de 2012, de data 4 de juliol del 2013, es fa patent que
dels 672.000 euros de la convocatòria, hi havia ordenat el
pagament només de 529.305. Nosaltres ja vam denunciar en el
seu moment l’aberració que s’estava fent en la convocatòria
d’aquell any, a la qual no hi podia accedir aquell alumnat que no
havia obtingut beca el curs anterior i més, quan l’anterior era de
feia dos anys, del 2010. Per tant, aquells que encara no havien
cursat encara primària i no havien tingut dret a participar de la
convocatòria, doncs també quedaven sense beca de l’any
següent.

La Sra. Aguiló, me’n record, ja ho han comentat aquí, que
es referia a una intervenció el novembre de 2012, també sobre
beques de llibres, que havien deixat d’abonar en aquest cas eren
830.000, ara ja hem guanyat 30.000 euros de diferència. El que
no ens va explicar era ni de quina convocatòria, ni com s’havia
resolt, i jo crec que si era de la convocatòria anterior, per tant,
del 2010-2011, com diu vostè, que havíem deixat a deure
800.000 euros, aquesta es va resoldre el juny del 2011, per tant,
no es podia haver pagat. I si algú va deixar de pagar en tot cas
seran vostès, perquè ja hem vist que hi havia una partida
assignada amb el seu pressupost, segons el Sr. Bosch.

Bé, tard i malament jo crec que aquest és el seu lema quan
parlam de beques per a l’alumnat que té menys recursos i la
culpa que sigui dels altres. Perquè vostès sí que són molt àgils
en els concertes educatius amb les escoles privades i molt poc
àgils per becar fillets que no poden comprar els llibres escolars,
Sra. Prohens. Per a aquests o mai no hi doblers o el Govern
anterior s’ho havia gastat en una altra cosa o ho havia deixat a
deure, el cas és que mai no hi ha doblers per a aquest tipus
d’alumnat, per a altres, si, eh?, per a altres no tenen cap
problema a fer els concerts que siguin, amb escoles privades, de
l’Opus, etc.

I el mateix fa el Sr. Rajoy. Mirin, ara tenim un exemple, que
em sap greu treure, però que és de fa poc...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, vagi concretant perquè ja ha passat bastant el
temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...sí, ara acab, per baratar el nom d’un aeroport, que jo no
entr a discutir si és o no merescut de la persona que ho ha de
rebre, no és açò que vull dir, però per treure, canviar el nom
d’un aeroport, treu ràpidament 1 milió d’euros, aquí ja el dèficit
ja no passa res, ja no existeix el dèficit heretat ni res, surt 1
milió d’euros per a açò. Ja dic que no té a veure si ho mereix o
no la persona, no és aquesta la discussió, però resulta que
tampoc no té doblers per a beques, no té doblers a l’hora de
palAliar dificultats dels que menys tenen.

Em permetran ja acabar, ara sí, amb un paràgraf extret de
l’informe de la Defensora del Poble sobre beques de llibres que
diu que “protegir la igualtat d’oportunitats dels fillets i filletes
-açò és de 2013- enfront als efectes de la crisi té a veure amb la
salvaguarda dels drets reflectits en la convecció sobre els drets
dels fillets i filletes, en la mesura en què pot tenir conseqüències
irreversibles en les seves capacitats, el seu desenvolupament i
el seu comportament”.

Per tant, hi ha més gent que pensa que sí, que amb recursos,
amb més recursos es poden tenir millors resultats i sobretot per
a aquestes persones que tenen menys capacitat econòmica.

Li demanaria, Sra. Presidenta, si podem fer un recés d’un
minut per veure com podem conjugar totes les propostes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, i així em diuen si accepten les votacions separades
dels punts i si accepten les transaccions. Gràcies.

Feim un petit recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Si no l’importa faré...

LA SRA. PRESIDENTA:

Esperi, un poquet de silenci, pregaria un poquet de silenci.
Si em pot llegir com quedaria, si ho accepten...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, miri, jo li diré com queda la nostra, i la Sra. Santiago
com queda la seva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecta, idò digui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Jo no accepto la transacció del punt 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

No s’accepta. Per tant, votaríem els punts tal com estan, no?
Perfecte.

Sí, Sra. Santiago.

LA SRA.  SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El primer punt quedaria amb la incorporació del que ha dit
el grup del Partit Popular, “d’acord amb la disponibilitat
pressupostària”, perquè nosaltres defensàvem que fos
progressiu.

Els punts 2 i 3..., el 2, ja ens el votaven en contra.

En el punt 3 no hem arribat a cap acord, per tant, es votaria
tal com nosaltres l’hem presentat.

I el punt 4 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a impulsar i continuar el sistema
de reutilització dels llibres de text”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò passaríem a la votació de la Proposició no de
llei RGE número...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, perdoni un segon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Un segon, puc fer una consulta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, feim un recés només d’uns segons.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ja està, Sr. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Sí, digui, ja podem passar a votació, idò?
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Queda igual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem a la votació separada de les dues proposicions no
de llei. Ara faríem la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 122/14.

Vots a favor? 5vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència quedaria rebutjada.

Ara passaríem a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 390/14 i podríem dir que el punt 1 i el punt 4 quedarien
aprovats per assentiment. Per tant, podríem passar a la votació
del punt 2 i el punt 3, és correcte?

(Se sent una veu de fons)

Perdó, òbviament, amb les transaccions incorporades
quedarien aprovats aquests dos punts, l’1 i el 4.

Passaríem ara a la votació dels punts 2 i 3.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència quedarien rebutjats aquests punts.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1737/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
telemàtics.

Ara passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1737/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
telemàtics. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Ana Maria
Aguiló i Garcías, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. A l’empara del que disposa la Llei
4/2011, del 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de la nostra comunitat autònoma, i el Decret 6/2013, de
simplificació documental, el Govern de la nostra comunitat
autònoma ha anat dissenyant processos que condueixin a
l’adopció de mesures que puguin contribuir a reduir la càrrega
que l’aportació de documents produeix sobre la ciutadania.

Les mesures previstes i que en aquests moments es
desenvolupen pretenen, entre altres objectius, evitar que el
ciutadà aporti documents tot i que la normativa els estableix
com a obligatoris per resoldre un procediment i que
l’Administració s’encarregui d’aportar-los d’ofici a l’expedient.

Així també es proposa substituir l’obligació que la
ciutadania aporti documentació per a la utilització d’una
declaració responsable amb possibilitat de la comprovació
ulterior, facilitar la presentació de documents davant
l’Administració a través de l’ús de mitjans electrònics i en
definitiva facilitar als ciutadans els models adients per dur a
terme els tràmits necessaris en cada cas.

Aquest principi de simplificació administrativa vinculat a
l’ús de mitjans electrònics ha fet palès que els processos
d’escolarització, adscripció i admissió dels diferents nivells i
etapes educatives al segon cicle d’educació infantil, tota l’etapa
d’educació primària, l’etapa d’educació ESO i els cicles
formatius de grau mitjà i superior de formació professional han
permès una major eficàcia i agilitació dels processos abans
esmentats, amb la conseqüent reducció de càrrega de feina per
a l’Administració i de la disminució de documentació a
presentar per part dels administrats.

En aquest moment en què es planifica el procés
d’escolarització corresponent al curs escolar 2014-2015, es fa
feina per oferir la possibilitat, des de la Conselleria d’Educació
i Cultura, de presentar les solAlicituds d’adscripció i admissió de
batxillerat de manera telemàtica, com a implementació de la
possibilitat de presentació de les esmentades solAlicituds de
forma presencial.

En aquesta mateixa línia esdevé possible l’ús del
procediment telemàtic per a la prescripció a l’Escola Oficial
d’Idiomes de Palma, així com també a la formació professional
on line.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular i veient que dins
l’educació s’utilitzen moltíssim els processos telemàtics des de
fa bastants d’anys, per exemple els processos d’escolarització,
com hem parlat, constitueixen una opció no presencial per a la
solAlicitud d’admissió d’alumnes als nostres centres educatius
que solucionen amb rapidesa i eficàcia tot el relacionat amb el
procés d’adscripció i admissió d’alumnes de primer i segon cicle
d’educació infantil, com hem dit, d’educació primària,
d’educació secundària obligatòria i de mòduls voluntaris de
batxillerat. 

A nivell de docents tampoc no hem d’oblidar que hi ha
processos telemàtics i que són àmpliament utilitzats per aquests
en els concurs de trasllats, a les places d’interins, a les consultes,
etc. A nivell de gestió de centres, tampoc no podem oblidar el
GESTIB, el qual constitueix una eina fonamental entre els
equips directius i la conselleria. 

Progressar en aquest sentit significa facilitar a l’administrat
el seu tràmit amb l’Administració des de la llibertat de l’opció
presencial i constitueix una descàrrega burocràtica per al
professional de l’educació, objectiu principal que ha de presidir
tota organització dels processos administratius dins el marc
educatiu.



974 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 62 / 27 de març del 2014 

 

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a continuar, millorar i
ampliar els processos telemàtics en tots aquells procediments
administratius en què la legislació educativa ho permeti”.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Lluís Maicas, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Li he
de confessar, Sra. Aguiló, que la seva iniciativa m’ha situat
davant un dilema, davant una situació problemàtica sobre la
qual hem de decidir el sentit del vot, sé que això no té cap
transcendència sobre el resultat final sigui quina sigui la nostra
posició, la seva majoria absoluta o la seva majoria garanteix la
seva aprovació. El cas és que allò que genera el meu dubte són
precisament les seves intervencions a les comissions al llarg
d’aquesta legislatura, les seves i les d’altres companys seus.

Perquè pel que fa a la seva proposició, només poden passar
dues coses: o bé que el Govern no faci allò que hauria de fer en
relació amb la implantació dels processos telemàtics, i en aquest
cas caldria instar-lo que ho fes, la qual cosa no és el cas, atès
que mitjançant el seu argumentari es fa evident que ja
s’apliquen en un grau força satisfactori, o bé que el Govern ja
faci allò que ha de fer, i en aquest cas, atès que fa el que ha de
fer, allò que és la seva obligació i la seva responsabilitat fer, no
cal instar-lo a fer el que ja fa.

Hem d’interpretar mitjançant la seva iniciativa que el
Govern ha paralitzat els processos telemàtics en tots aquells
procediments administratius en què la legislació educativa ho
permet? O hem d’interpretar que el Govern no millora ni amplia
els processos telemàtics en tots aquells procediments
administratius en què la legislació educativa ho permet? Si no
els ha paralitzat, no és necessari instar-lo que els continuï i si els
millora i amplia, en la mesura de les possibilitats tècniques i
econòmiques, tampoc no és necessari instar-lo a millorar-los i
els ampliï.

En realitat, en multitud de comissions aquest ha estat el seu
argument per oposar-se a algunes de les nostres iniciatives, “no
els ho votarem a favor -ens ha dit- perquè insten el Govern que
faci allò que ja fa”. 

De la seva exposició es desprèn no només que el Govern ja
fa allò que cal fer, sinó que això procura avantatges als usuaris.
En aquest cas, Sra. Aguiló, la seva iniciativa no deixa de ser una
manera d’afalagar les accions del Govern al qual vostès donen
suport parlamentari, net i debatut vostès ens demanen que
votem a favor d’instar el Govern a seguir fent allò que ja fa. En
tot cas, Sra. Diputada, vostè és vostè i jo som jo i en
conseqüència vostès són vostès i nosaltres som nosaltres.

Per això i perquè votar favorablement el contingut de la seva
proposició no ens suposa cap dificultat ni cap contradicció li
donarem suport per tal que el Govern continuï fent allò que fa
i per tal que millori i ampliï allò que volem suposar que ja
millora i amplia per via ordinària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. He de reconèixer, Sr. Maicas, que
nosaltres també hem tingut un segon de dubte davant aquesta
proposició no de llei, però finalment hem optat per una
abstenció crítica, perquè ocupar temps parlamentari pel que
vostè acaba de relatar..., quan aquí hem tengut, avui horabaixa
a més, una proposició no de llei del Grup Socialista que el grup
del Partit Popular ha rebutjat dient que ja es feia, cosa que no
era certa, perquè un parlava d’oci el vespre i l’altre parlava d’un
estudi sociològic per veure com el sistema socioeconòmic
influeix en les decisions dels joves, però això, com que ja
s’estudiava l’oci nocturn, ja es considerava per fet, i ens han dit
que, com que això ja es feia, no feia falta instar el Govern.

Ara ens presenta una proposició no de llei el Partit Popular
en què ens diu que instem el Govern a continuar fent el que fa.
Idò, a nosaltres no ens agrada que ens prenguin el pèl, no
votarem que no perquè no hi estam d’acord..., no, no, vull dir...,
ens sembla bé que el Govern faci el que hagi de fer, ho diu molt
el Sr. Bauzá, però no. 

Votarem... farem un abstenció crítica, perquè diu la
proposició no de llei “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar, millorar i ampliar els
processos telemàtics en tots aquells procediments administratius
en què la legislació educativa ho permeti”. Cap termini, ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... sense demanar pressupost concret per a això, sense
especificar quines prioritats d’aquests processos o d’aquests
documents. Res, instar el Govern a continuar fent el que faci.

Això, troben que una proposició no de llei, que ve del grup
parlamentari que dóna suport al Govern és una proposició no de
llei per debatre a un parlament, quan tenim els conflictes que
tenim al sistema educatiu? Aquesta és l’alternativa per resoldre
els conflictes en el tema educatiu que ens presenta el Partit
Popular com a una proposició no de llei.

A més a més, a la fase final, “aquells procediments
administratius en què la legislació educativa ho permeti”, vull
dir és que hem de dir al Govern que no sols se l’insti a fer una
cosa que fa de motu proprio i perquè és molt generós, sinó a
instar el Govern perquè continuï complint la llei.
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Ens sembla un absurd i nosaltres no hi donarem el nostre vot
positiu, no el farem negatiu, perquè no estam en desacord que
el Govern compleixi la llei, i per tant, ens abstendrem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per contradiccions, vol fer ús de la
paraula, Sra. Aguiló? Té vostè la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

 Comprenc que no entenguin la importància d’aquesta
proposició no de llei perquè crec que cap de vostès no prové del
món educatiu. 

Quan va començar el pacte de progrés, una cosa en què li
vàrem donar l’enhorabona és que precisament el problema és
que les quotes del professorat interí es cobrien a finals del mes
d’agost, amb tot el que això produïa, és a dir, una inestabilitat
de cap al professorat i una inestabilitat de cap a les plantilles. El
Partit Socialista, amb molt bon criteri, va començar amb el
procés telemàtic de tal manera que aquests quatre anys ha estat
molt important no només per als professors, per tenir una
estabilitat, sinó també per als centres poder el mes de maig,
juny, ja tenir controlades les quotes, per tant, crec que és una
millora molt important. 

De totes maneres, aquesta millora encara es pot millorar
més. De fet, s’està ara en aquest moment negociant el pacte
d’interins i segons el que es negociï en aquest pacte d’interins
doncs també hi haurà una modificació en el procés telemàtic
dels interins. 

Per tant, crec que dins educació és molt important donar una
estabilitat i que es tenguin les quotes abans que comenci el curs,
per tant, crec que és un avanç dins educació i és un dels
problemes a solucionar dins educació que ja el Partit Socialista
va començar a solucionar.

Després, posteriorment, un altre problema que tenien els
pares és que de vegades no podien anar a les escoles a
matricular els seus alumnes, el Partit Popular quan va començar
la legislatura, el segon any, va posar el procés telemàtic
d’admissió d’alumnat. Evidentment, no ho va poder fer extensiu
a tots els cursos, sinó que ho va haver d’anar incorporant curs
per curs. Això també és molt important perquè tenir el més aviat
possible el nombre d’alumnes que aniran a cada classe és molt
important a l’hora de fer el repartiment.

Una tercera cosa, quant a telemàtica, és el GESTIB,
evidentment també és una procés molt important dins el món
educatiu perquè, que la conselleria pugui estar en contacte
directe amb els professors i amb els directors, idò és molt
important i també s’ha de millorar perquè cada any s’ha de
millorar, vull dir és una cosa que dins educació nosaltres cercam
millorar. Per tant, a continuar, millorar i ampliar, és que
nosaltres el que necessitam és ampliar, i tot això repercutirà,
encara que no ho sembli, repercuteix en la millora del sistema
educatiu. Per què? Perquè podem tenir les plantilles més o
manco establertes dia 1 de setembre. Per què? Perquè podem
tenir els grups fets dia 1 de setembre; perquè, quant al GESTIB,
si sorgeix qualque problema dins el centre educatiu, doncs tot

d’una en té coneixement la conselleria, també es controlen les
faltes d’assistència, tant dels professors com de l’alumnat.

Per tant, el procés telemàtic dins educació és molt important,
perquè es tracta d’administrar 400 centres, és a dir, és que no
parlam d’un o dos centres educatius, 400 centres i a més en
diferents illes i en tot moment has de saber des de la conselleria
què passa dins aquest centre educatiu, perquè també has de
saber les baixes perquè les has de poder cobrir. Per tant..., i no
només les has de cobrir, sinó que has d’anar a un procés
telemàtic per saber a quin interí toca cobrir la baixa d’aquell
centre en determinat moment.

Per tant, crec que de cada vegada..., si a la Conselleria
d’Educació ampliam, continuam i milloram els serveis
telemàtics idò ens pot anar molt millor. La veritat és que em
pensava que això..., bé, em pensava no, estic segura que això és
molt important per millorar l’educació.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 1737/14.

Vots a favor? 13 vots a favor.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei.

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