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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió i demanaria si es produeixen
substitucions..., no hi ha substitucions.

Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 9948/14 i 10244/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9948/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de
la normativa reguladora de les beques.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 9948/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de la normativa reguladora de les beques, 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. Bones tardes, senyors
diputats, senyores diputades, aquesta proposició no de llei
incideix en una qüestió que no és nova en aquest parlament
perquè el nostre grup ja ha presentat unes quantes propostes en
matèria de beques, tant per a l’educació obligatòria com per a la
no obligatòria i en concret també per a la universitària. 

Açò demostra la nostra preocupació per facilitar l’accés a
l’educació, millor dit per  universalitzar l’educació, perquè és
aquesta la base de la igualtat d’oportunitats per a totes les
persones. Justament l’instrument compensador de desigualtats
en el sistema educatiu són les beques i per açò hi hem insistit
tant aquesta legislatura, tant en les beques de menjador, de
llibres, de transport, etc., en educació obligatòria com en els
ajuts per a l’estudi en l’etapa no obligatòria. Hi hem insistit
perquè en aquells de gestió del Partit Popular s’han vist
retallades, dificultant d’aquesta manera l’accés als estudis
universitaris que són dels que ens hem d’ocupar aquesta tarda.

Redundant en aquest argument direm que així com ningú no
posa en dubte el dret a l’educació, reconegut per la nostra
Constitució, per la legislació derivada de la Constitució, pels
tractats internacionals, també hauríem de coincidir en el fet que
és el sistema de beques, com hem dit, aquell que permet fer
efectiu aquest dret i en aquest sentit ha anat treballant el Partit
Socialista quan ha governat. 

És per aquest motiu que a l’any 2005 els beques varen ser
reconegudes a Espanya com un dret dels i les estudiants amb
dificultats socioeconòmiques i com una mesura per garantir la
igualtat efectiva d’oportunitats en l’educació postobligatòria.
Nosaltres defensam i defensarem aquesta mesura perquè amb
tota seguretat ha contribuït a l’avanç dels estudis superiors en el
nostre país i avui dia tenim els índexs més elevats d’èxit
acadèmic sobre un 78%, mentre que altres països de l’OCDE en
tenen un 70% i la Unió Europea un 68%. Com veuen no tots els
indicadors són negatius en el nostre país quant a educació.

També complim amb els indicadors d’Europa 20 i tenim un
40% de les persones entre 30 i 34 anys que han completat
estudis de nivell terciari, però aquesta data no és tan bona a les
Illes Balears, ja saben que aquí només tenim un 28,8.

Des que el Partit Popular és al Govern d’Espanya, aquesta
situació ha anat canviant, tal com el nostre grup ha denunciat en
diverses ocasions, primer es varen pujar els preus de les
matrícules universitàries, després es va reformar el sistema de
beques de manera que aquestes ja no són ni un dret de l’alumnat
que les necessita ni una garantia d’igualtat d’accés a l’educació.

El pressupost que el Ministeri d’Educació destina a beques
i ajuts a l’estudi ha patit una disminució d’un 15,75% en els
darrers dos cursos, la qual cosa suposa un descens d’un total de
275 milions d’euros. El balanç, per tant, del Govern popular en
matèria de beques i ajuts és d’una reducció en total d’un 40%.

La nostra preocupació és que el resultat d’aquesta política
sigui la disminució del nombre d’estudiants universitaris i la
ruptura de l’equitat en l’accés a la universitat, en definitiva, a la
pèrdua d’oportunitats i del talent de molts dels nostres joves i
les nostres joves, que és una pèrdua de les oportunitats de
progrés del nostre país i també de la nostra comunitat autònoma,
però la nostra preocupació va in crescendo quan a la pujada de
taxes i a la disminució de beques hi hem d’afegir també la
reforma dels graus que es va aprovar la setmana passada i que
conduirà a un augment del preu total dels estudis universitaris
per a l’alumnat, per molt que digui el ministre, per molt que
estigui dient que el ministeri... aquests dies perquè els estudiants
que es quedin amb graus de tres anys no seran competitius
després al mercat laboral, enfront d’aquells que facin els tres
anys i els dos de màster.

Aquesta, però, és la política que ja coneixem del Partit
Popular, que castiga l’alumnat més vulnerable sigui aquest
d’educació infantil, d’educació obligatòria o postobligatòria i
universitària, totes les etapes educatives han patit la destralada
aquesta legislatura.

Els punts de la nostra proposta van tots dirigits al Govern
d’Espanya que encara que ens afecta directament és
l’administració responsable d’aquesta desfeta i per açò
demanam: instar el Govern d’Espanya perquè modifiqui la
normativa reguladora de les beques d’estudis universitaris per
recuperar íntegrament la seva naturalesa de dret i establir uns
criteris clars, objectius i ponderables en la seva concessió, de
manera que l’alumnat solAlicitant els pugui conèixer prèviament,
així com també conegui la quantia que podria percebre si la
beca li fos concedida -ja saben vostès que hi ha una part que és
variable que és difícil de calcular. Segon, que els requisits
acadèmics que eren vigents el curs 2011-2012 per merèixer una
beca d’estudis universitaris, siguin restituïts. Tercer, que
s’actualitzin els llindars de renda i patrimoni per a la concessió
de les beques segons la variació de l’IPC a partir del 2011. 

Un altre punt és que s’estableixi un període màxim de tres
mesos per a la resolució dels expedients de solAlicitud de beca,
actualment els nostres universitaris becats s’han d’endeutar
perquè no reben els doblers fins després que finalitzi el curs. 
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Un altre punt diu que s’adoptin les mesures necessàries per
renunciar ... a exigir el reintegrament previstos en l’article 41.b)
de la resolució del 13 d’agost del 2013 als estudiants i a les
estudiants que havien complert tots els requisits exigits per
obtenir la seva beca en el moment de la concessió. Açò significa
que es veuen obligats a fer una devolució retroactiva de la beca
perquè obliga, per tant, a la devolució a aquells que no han
aprovat el curs, però que complien els requisits quan se’ls va
concedir. Si suspenen està clar que no han de tenir dret a una
beca l’any següent, però ja d’aquest curs la tenen perquè tenien
els requisits, perquè havien aprovat l’any anterior.

Un altre punt diu que s’afegeixi una modalitat de
convocatòria que inclogui el pagament de la matrícula als
llicenciats i graduats en situació d’aturats que realitzin estudis
de postgrau en universitats públiques amb l’objecte de millorar
la seva qualificació.

Un altre, que es convoqui amb caràcter d’urgència
l’Observatori de Beques creat a través del Reial Decret
1220/2010 -deman perdó perquè crec que havia posat 2012,
però era un error i és 1220/2010, d’1 d’octubre. Açò ho han
demanat més colAlectius, UGT per exemple ha demanat que
aquest observatori universitari de beques, ajudes a l’estudi i
rendiment acadèmic es reuneixi, analitzi l’impacte de les noves
polítiques del Govern respecte del sistema de beques i ajudes
perquè al seu judici la seva reducció i eliminació ha provocat
que molt d’alumnat deixi els seus estudis. Aquest observatori se
suposava que s’havia de reunir dues vegades a l’any i el
ministre Wert encara no l’ha reunit en tota la legislatura.

I, finalment, que s’adoptin les mesures necessàries per reduir
l’import dels preus de les matrícules universitàries, el darrer
punt, suprimint les restriccions a la capacitat de la Conferència
General de Política Universitària d’establir els límits de preus
públics de matrícula introduïdes pel Reial Decret Llei 14/2012,
de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de despesa
pública en l’àmbit educatiu.

Res més per ara, Sra. Presidenta. Agrairíem el vot favorable
de tots els membres d’aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions, per al 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. El nostre grup parlamentari donarà
suport a cadascun dels vuit punts que ha presentat el Grup
Socialista. Com bé ha dit la Sra. Rita l’educació és la política
més important, més impactant, més... millor per compensar les
desigualtats socials, a través de l’educació es compensen
moltíssimes desigualtats socials, es dóna accés a la formació, es
dóna accés al coneixement, es fan persones que siguin capaces
de confrontar-se amb el món que els envolta, que siguin capaces
d’analitzar el que està passant, però tots els estudis sociològics
indiquen que es promociona socialment, es millora socialment,
econòmicament i socialment, quan les persones accedeixen a
estudis superiors.

Les famílies universitàries generen famílies universitàries,
les famílies treballadores generen famílies treballadores. Només
quan un membre d’una família treballadora és capaç d’accedir
a la universitat és quan es romp aquesta, diguem, duplicació o...,
sí, duplicació de la repetició dels orígens. Només els estudis
superiors aconsegueixen rompre aquestes dinàmiques de
repetició dels orígens de les famílies. Per tant com a societat
crec que hem d’aspirar que les persones que tenguin capacitat
puguin accedir a aquests estudis superiors.

Les beques..., i aquí, en el conjunt de l’Estat espanyol, per
facilitar que les persones poguessin accedir a la formació més
enllà del que era obligatori, perquè no només és la universitat,
també passa això en temes de formació professional perquè
s’aconsegueixen treballs més qualificats, hi havia dos sistemes:
un, una política de matrícules públiques, per tant una política de
matrícula de baix cost que possibilitava que tots aquells que
estaven en condicions intelAlectuals per accedir, si volien, si
tenien voluntat, ho poguessin fer; i, un altre, beques per
compensar les desigualtats que tenen determinades persones, no
només per accedir a la matrícula, que a vegades a la matrícula
sí que s’hi podia accedir, però de no incorporar-se al món
laboral mentre estiguessin estudiant, de poder adquirir els llibres
o la formació paralAlela que es necessita en temes d’universitat.

Aquest sistema, que era un sistema que va aconseguir
pràcticament en 25 anys, una generació, canviar la configuració
universitària del país, de l’Estat espanyol, el Partit Popular l’ha
destrossat: la destrossat pel tema de beques i l’ha destrossat pel
tema de les matrícules. Si recordam els anys vuitanta l’accés de
les persones a la universitat era un accés de les classes d’elit,
eren les persones econòmicament potents; només un 4% de la
població treballadora, de pares treballadors, accedia a la
universitat. Això en 25 anys canvia radicalment, i accedeixen a
la universitat les famílies d’origen treballador. Això..., i són
aquests dos instruments, matrícules baixes i beques,
senzillament aquests dos instruments, i això el Partit Popular
s’ho vol carregar, una, amb un sistema de beques que vol que
sigui quasi quasi de gent molt, molt capacitada.

Quants d’estudiants coneixem nosaltres, que segurament
molts de nosaltres hem anat a la universitat, que són excelAlents
professionals actuals i no eren precisament els millors
estudiants?, i són excelAlents professionals, i no eren els millors
estudiants, no treien 6,5, ni treien 7, i ara són excelAlents
professionals. Aquesta voluntat de posar un terme a l’accés a la
universitat: a partir d’un 6 i busques sí, amb 5,9 no. Escolti, si
està aprovat està aprovat, si hi ha les condicions socials per
donar-li la beca es donen les condicions socials. Quantes
persones coneixem tots que treien un excelAlent, treien un
excelAlent i després no s’han adaptat al món laboral per diverses
circumstàncies? La nota acadèmica no és només la que ens ha
de configurar qui pot tenir beques o no, és l’esforç, és la
capacitat d’haver arribat, altres tipus d’habilitats; la nota
acadèmica és una.
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Per tant aquesta proposició no de llei va en aquest sentit de
recuperar aquestes beques i de posar matrícules baixes,
matrícules que es podrien augmentar una mica, però no unes
matrícules que impedeixen que persones amb pocs recursos
econòmics, de famílies humils, de famílies treballadores, que a
més a aquestes famílies ara se’ls està reduint el seu sou, hem
tornat al sous de l’any 2007, tenen dificultats per poder accedir.

I estam perdent talent i estam perdent competitivitat, estam
perdent aquestes dues coses, que són les dues coses que són
fonamentals per tenir una societat de futur, i si no ens podem
atracar a altres països que han apostat clarament per aquest
talent i per aquesta competitivitat, i que apostant per això des de
fa molts d’anys han sortit de la crisi d’una forma més ràpida i
amb una perspectiva de futur més igualitària. Per tant les beques
i l’accés en aquest cas a la universitat, perquè la proposició no
de llei és la de universitat, han estat basats en l’esforç personal,
en els serveis públics i en elements compensadors. 

Però malauradament, com deia també la Sra. Rita, en lloc
d’anar cap aquí anam cap enrere. Ara la modalitat serà, en lloc
de ser 4+1, ara serà 3+2, la qual cosa posarà encara més
dificultats per arribar a les persones amb baixos nivells, perquè
si pagar quatre anys de matrícula en aquests moments ja era
costós, i a més ara s’havia de pagar un màster, ara seran tres de
matrícula ja costosa, més dos màsters, i les persones que només
es puguin pagar matrícula i un màster estaran en condicions de
competir diferents dels que econòmicament han pogut pagar-se
els 3+2, i això és un clar..., jo crec que tot el sistema estam
veient com amb aquesta reforma de l’educació, tant l’obligatòria
com la universitària, va cap un sistema de..., la reforma
d’educació obligatòria clarament dirigida al mercat, no dirigida
a crear ciutadans; de fet en el preàmbul inicial del primer
document que va sortir de la llei Wert ho posava clarament, que
havíem de crear ciutadans competitius per poder-los encaixar a
les necessitats del mercat -va arribar a dir-, que després
efectivament en el segon preàmbul ja va modificar aquestes
dues frases, perquè el que volen o que hi ha darrere aquesta
reforma és dirigir cap a les necessitats del mercat: si ara
necessitam gent qualificada en això, gent qualificada en allò...
I després una elit universitària, una elit universitària que tendran
garantida les persones que ho puguin pagar econòmicament, i
després a les persones que no ho puguin pagar econòmicament
se les exigirà un nivell de genialitat que no hauran de mostrar
les persones que tenguin ingressos econòmics per poder-se
pagar la matrícula i els màsters. I en canvi les persones humils,
les persones de classe treballadora, a part de ser..., de poder
superar les mateixes proves, hauran de tenir un plus de
genialitat, perquè plus econòmics no en tendran.

Què ha passat -per posar l’exemple de la nostra universitat-
què ha passat en aquests darrers dos anys? S’han perdut 1.000
alumnes, en dos anys s’han perdut 1.000 alumnes, i no és per
una situació que tenguem aquí llocs de feina per a tots; tenim
una taxa de joves aturats molt alta però no van a la universitat,
del batxiller a la universitat no hi passen, ni de la formació
professional a la universitat, no hi passen. No poden, no poden
pagar les taxes. De fet vostès entrin a la pàgina de la universitat
i veuran un full d’apadrinament: professors universitaris i
treballadors de la universitat demanen i colAlaboren amb 50 o
100 euros per poder pagar matrícules a alumnes que han pagat
el primer període o el primer termini, però el segon no el podien
pagar, i s’ha obert com una borsa d’apadrinament perquè la gent

pugui posar 50 euros, 25 o 100 euros per poder pagar aquests
alAlots. Això no pot dependre de la voluntat de claustres i de la
voluntat dels administratius de la universitat, que aquests alAlots
que han arribat, o aquestes alAlotes que han arribat, i han pogut
pagar la primera part de la matrícula i la segona no la poden
pagar. Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Tot d’una, presidenta. Nosaltres donam suport a aquesta
proposició no de llei perquè va, com ha dit ella, en la línia que
aquest parlament, per part de l’oposició, ha presentat diverses
maneres, tant el Partit Socialista com el Grup MÉS, de poder
mantenir el que ens ha estat funcionant en aquest país, que era
que les persones més humils, la classe treballadora, pogués
arribar a la universitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i
Garcías, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Una pinzellada, només, a la reforma
universitària. El 2007 Europa es va adaptar al Pla Bolonya amb
tres sistemes: el sistema era quatre anys de grau i un de màster,
4+1, 3+2 o un sistema mixt. Europa va optar pel sistema mixt,
és a dir, podien fer 3+1, perdonin, 3+2 més 4+1, mentre que
Espanya només va optar pel 4+1, de tal manera que ens
allunyàvem d’Europa, de tal manera que els nostres estudiants
a vegades no convalidaven si volien anar a Europa, perquè, clar,
Europa tenia el sistema mixt i nosaltres només teníem el sistema
del 4+1.

Què ha passat? Bé, fins i tot he de recordar que la
conferència de rectors del 17 del 10 de 2006 va proposar una
duració d’un sistema flexible, per què?, per adequar-nos el
màxim possible a Europa, simplement.

Ara, què passa? Idò, ara el que ha passat és que s’ha donat
l’oportunitat a les universitats, no l’obligació, sinó l’oportunitat
a les universitats que puguin oferir 3+2 o 4+1, vull recordar que
amb el sistema 3+2 les famílies poden estalviar uns 150 milions
d’euros, vull dir, simplement és aquest matís. És a dir,
simplement nosaltres el que s’ha fet des del Partit Popular és
escoltar la Conferència de Rectors de 2006 i adaptar-nos al
sistema mixt, el sistema mixt vol dir que oferim o 3+2 o 4+1,
depèn de la universitat, del que vulgui triar la universitat,
únicament i exclusivament.
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Després, quant a les beques, quant a les beques el sistema de
beques per a l’estudi es deriva del deure constitucional de
garantir la igualtat a l’accés a l’educació fent efectiu que ningú
no pugui quedar exclòs d’accedir a nivells no obligatoris per
qüestió de renda. És indubtable que les beques constitueixen un
dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a fer
possible el principi d’igualtat d’oportunitats i reflecteixen el
ferm compromís del Govern amb la dimensió social de
l’educació. Mai no es pot oblidar que el programa de beques
també millora l’eficiència educativa.

Però, què passava fins ara? Aquest model que ens ha pintat
l’oposició que era tan guapo i tan preciós, ara diré exactament
el que passava. Passava que en el passat hi existia un sistema de
gestió de beques general que consistia a concedir beques amb
independència de la quantitat pressupostada, de tal manera que
va arribar a originar un dèficit de 1.000 milions d’euros, de tal
manera que varen arribar a un moment que ja ni es pagaven les
beques ni es pagava quasi als professors, ni hi havia doblers per
pagar als professors de la universitat. Aquests professors que
ara, en aquests moments, estan apadrinant nins tal vegada en
aquell moment els hauríem d’haver apadrinat nosaltres a ells
perquè no es podia pagar als professors. Aquest era el sistema
que defensa ara l’oposició.

Aquest model, evidentment, resultava insostenible, tant per
les circumstàncies econòmiques i financeres com perquè el
sistema de beques estava totalment dissociat de rendiment
acadèmic, per ambdues raons el Govern ha modificat el model
els seus aspectes econòmics, augmentant la dotació
pressupostària en 250 milions d’euros, mai no s’havia
pressupostat tant en beques com aquest any, 250 milions
d’euros més. Per tant, vull dir, per molt que ens vulgui dir que
era un sistema meravellós i tal, no, en aquest moment s’ha
pressupostat 250 milions d’euros més. 

El resultat de la convocatòria 2013-2014 avala que s’ha
iniciat ja la consecució de l’objectiu que puguin accedir al
sistema de beques el major nombre possible d’estudiants. En
primer lloc, s’ha aconseguit incrementar el nombre de becaris
universitaris, amb un 8,58%, és a dir, un 316.235 alumnes més,
i també s’ha reduït la proporció de denegació de solAlicituds per
manca de rendiment acadèmic. Addicionalment la comparació
dels resultats acadèmics entre una mostra de 102.609 estudiants
universitaris que varen obtenir una beca presentant una millora
de 6 dècimes a la nota mitjana del seu expedient acadèmic, és
a dir, no només es dóna més beques sinó que s’aconsegueix que
l’alumnat s’esforci més. Aquests són els dos punts que jo crec
que són bastant importants, s’han augmentat les beques i
l’excelAlència, cercam l’excelAlència i la qualitat dins el model
educatiu.

Quant al punt 1, la convocatòria del ministeri estableix de
manera clara i prèvia a la concessió les regles que regiran el
procés mitjançant criteris clars, objectius i ponderables. Les
persones solAlicitants poden conèixer en el moment de presentar
la solAlicitud si compleixen o no els requisits. Per tant, hi
votarem que no.

Respecte de les quanties, l’única que no és possible conèixer
en el moment de la convocatòria és la quantia variable que pot
oscilAlar entre 500 i 2.500 euros. La convocatòria no estableix
màxim, aquesta xifra procedeix d’una dada subministrada per
la selecció d’alumnes de la UIB, tot i que la quantia habitual
solen ser de 60 euros. 

Quant al punt 2, el nou sistema té una exigència major de
resultats acadèmics, és lògic exigir els resultats acadèmics ja
que l’estudi es fa en règim de dedicació exclusiva i es tracta
d’assegurar que els fons es destinin a la finalitat de la
convocatòria. Sempre és opinable fins a quin punt s’han exigit
els resultats acadèmics, però ja hem pogut veure sobre dades,
fora demagògia, sinó sobre dades, que els alumnes ens responen
millor. És a dir, si nosaltres els exigim més els alumnes
responen millor. 

Quant al punt 3, el barem dels llindars de renda i patrimoni
estan congelats des de l’any 2011, no s’han actualitzat amb
l’IPC tampoc no ho ha fet el sou dels empleats del sector públic.

Quant al punt 4, també hi votarem que no, el període màxim
de resolució de les convocatòries és de sis mesos, el màxim que
estableix la Llei 30/1992, de règim jurídic i del procediment
administratiu comú, no és possible rebaixar els sis mesos perquè
els càlculs de component variable es realitza un cop tancada la
concessió de tots els altres components. Les unitats gestores no
tenen capacitat per poder fer-ho en un termini menor.

Quant al punt 5, els reintegraments que preveu la
convocatòria de beques són els que preveu la Llei 38/2003,
general de subvencions, no es pot instar a renunciar aplicar el
que estableix la llei, si es considera oportú no fer
reintegraments, en aquests casos, s’ha de modificar la llei de
criteris d’oportunitat.

El punt número 6, ja existeix a la convocatòria una modalitat
de beques per a la realització de màsters, no cal instar a la
creació d’aquesta modalitat de beques. 

Quant al punt 7, respecte de la convocatòria del Observatori
de beques queda a criteris d’oportunitat. 

Quant al punt 8, la fixació d’una forquilla de preus en funció
del cost real de l’ensenyament sembla un sistema més objectiu
que la fixació d’uns límits a la Conferència de Política
Universitària, ja que atorga a cada comunitat autònoma un
marge prou ampli com per dissenyar la seva pròpia política i la
manera de destinar els recursos públics. No obstant això, és
totalment imprescindible establir la comptabilitat analítica a les
universitats en un termini el més curt possible perquè a data
d’avui segueix sense conèixer-se el cost real del crèdit en els
ensenyaments universitaris. Aquest tema ha estat tractat de
manera recurrent en diferents reunions de la Conferència
General de Política Universitària i a les reunions de les
comissions tècniques de les comunitats autònomes amb el
ministeri.
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Dit tot això, el sistema de beques no pot ser equivalent a les
polítiques de café para todos i després no pagam, ni a les
polítiques de mala gestió amb un matalàs de previsions
pressupostàries indefinides. En un moment com el que vivim,
d’escassesa de recursos públics, entre les nostres prioritats han
de formar part les destinades a les etapes educatives no
obligatòries garantint que la insuficiència de recursos de les
famílies no sigui impediment per a l’accés a aquestes etapes. És
necessari incorporar gradualment una major exigència
acadèmica al sistema de beques -i a més torn a recordar que
segons les estadístiques no pareix que anem tan malament- i que
el pes de la nota en l’obtenció de la beca sigui major a mesura
que ens endinsem en els cicles superiors estimulant així qui més
s’esforça.

La societat d’avui és més sensible que mai davant
l’ineficàcia en la gestió de fons públics i demana solidaritat i no
arbitrarietat en l’ús de doblers públics. Una bona política de
beques és imprescindible per millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i els seus nivells formatius. Demanaria al Grup
Parlamentari Socialista més rigor en les seves afirmacions i
menys demagògia i que utilitzi menys la política de por i de
manipular els missatges del ministeri per arremetre en contra de
la política educativa. 

El Govern -i ho torn a repetir ja per finalitzar, Sra.
Presidenta- ha incrementat en 250 milions d’euros la partida en
beques generals, aquesta quantitat equipara el pressupost a la
despesa real sense generar cap tipus de deute i garantint un
sistema sostenible. El pressupost per a beques generals i ajudes
a l’estudi de l’any 2014 i consolidat per a 2015suposa la partida
més alta de tota la sèrie històrica. El nombre de becaris
universitaris ha crescut un 10,7%, és a dir, 322.000 beneficiaris
en el curs 2013-2014 i 30.770 més que el curs 2012-2013. En
definitiva, poden venir aquí a parlar de demagògia, però jo els
don dades reals. 

Ja per acabar, el Partit Popular aposta per un sistema de
beques que incentiva la cultura de l’esforç i garanteix el dret de
l’accés a l’educació ja que l’objectiu del Partit Popular és
millorar l’educació i sempre ha estat una de les seves majors
apostes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Rita, per contradiccions, vol fer
ús de la paraula? Té vostè la paraula per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres lamentam molt
que no ens voti favorablement aquesta proposició no de llei que
s’ha fet amb tot l’ànim d’ajudar als estudis universitaris i
sobretot de la nostra comunitat autònoma que bona falta els fa.

Jo no sé d’on es treu les dades la Sra. Aguiló, jo les trec del
ministeri, dels datos básicos del sistema universitario español
curso 2013-2014 i aquí diu, evolución de las becas y ayudas al
estudio de la Administración General del Estado, de la AGE a
nivel universitario equivalente a 2011-2012, número de
beneficiarios 305.454; 2012-2013, 296.700 i així totes les
xifres que se m’acabarà el temps i no tendré temps. Però no
només això sinó que, a més, en respostes parlamentàries al
nostre grup el mateix Sr. Wert va haver de rectificar i va haver
de reconèixer que la quantia de les beques universitàries havia
baixat el curs passat.

La quantia que rep cada alumne, mitjana evidentment, el
2012-2013 va ser, segons el ministeri, va ser de 3.111, perdó,
tenc una altra dada, 2011-2012, 3170; 2012-2013, 3.101; 2013-
2014, 2.496. Són dades del ministeri, vull dir, que no sé d’on les
treu vostè. A més, açò ha sortit publicat per El País, vull dir,
que no només són les dades... és públic i notori, que ha sortit per
tot això, jo no dic res que sigui estrany.

Bé, a part d’aquest ball de xifres que ens dóna el Partit
Popular, nosaltres no compartim en absolut, i les nostres
propostes en canvi sí que coincideixen amb la CRUE, amb el
Consell de Rectors, que també demanen, demanen una i una
altra vegada, que miri, “los rectores de las universidades
españolas piden la finalización de las medidas excepcionales
que afectan al estudio, a la actividad docente y a la
investigación, entre ellas las becas. Los rectores exigen a Wert
que revoque los recortes contra la equidad “, açò són les
beques, vull dir, no sé, vostè diu nosaltres llegim malament,
nosaltres no sabem llegir, nosaltres no sabem mirar les
normatives, segons ens ha dit durant quatre anys la Sra. Aguiló,
però es veu que els rectors tampoc i diaris amb solvència, idò,
és clar que tampoc no ho deuen saber fer, segons aquesta
diputada.

Per tant, nosaltres, a més, no entenem la resposta que ha
donat almanco que es reuneixi amb l’Observatori Universitari
de Beques perquè realment sapiguem què hi ha, que no hi hagi
ball de xifres, que hi hagi transparència amb els beneficiaris i
quant reben cada un i no s’han volgut reunir. Em diu que és per
qüestions d’oportunitat i jo aquest argument el trob bastant
estrany, com a mínim. 

Després, quant a... repetirem arguments, però és que és així,
quant a les oportunitats que tenen els joves d’acudir a una beca
i la legislació, m’agradaria que m’expliquessin per què les
persones que són riques, que no tenen dificultats per estudiar,
les seves famílies, vull dir, que amb un 5, poden aprovar amb un
5 i... amb un 5 escàs i en canvi poden continuar estudiant en una
universitat que està rebent fons públics, perquè els estudis
universitaris estan subvencionats, una part important. Si té... si
els pares tenen doblers, amb un 5 poden continuar estudiant, si
no tenen doblers han de treure un 6,5, i açò és el que és injust i
per açò nosaltres a partir del 2005 vàrem intentar que fos un
dret, un dret, i efectivament si es pressupostava ics i hi havia
més persones que complien aquests requisits, idò aquella partida
era ampliable com passa en sanitat, en les coses que són un dret
i també passa en educació, jo no sé...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. M’agradaria saber quin professor durant l’època
socialista es va quedar sense cobrar perquè estic cansada de
sentir que no pagaven o quines beques es varen deixar de cobrar
o varen tardar a cobrar, perquè ara sí, en l’època del Partit
Popular sí que ho sé, en l’època socialista ningú no m’ho va dir,
ningú mai.

Bé, quant a la senyora... agraesc molt a la Sra. Santiago el
vot favorable i el seu suport i li he de dir que efectivament, que
com més persones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Diputada, acabi que ja ha acabat el seu
temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, una data molt curta, només dir que amb el PSOE un 40%
dels estudiants espanyols d’educació superior procedia
d’entorns on els progenitors eren treballadors manuals, una xifra
que era molt per damunt de països com Finlàndia que només en
tenia un 29% o França un 19% i, d’açò, ens en sentim
orgullosos i pens que açò és el que molesta al Partit Popular.

Amb açò volem acabar, per tant, uns volem una educació de
qualitat per a tothom i altres només per a uns quants, uns
només... l’únic que fan és posar barreres a l’educació i tancar
portes i uns altres el que volem és obrir-les.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 9948/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10244/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni amb
l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10244/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni amb
l’Institut Obert de Catalunya, IOC. 

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago i
Rodríguez, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, i de forma molt breu perquè la nostra
proposició no de llei és molt concreta i molt senzilla, pensam
que tota la societat, qualsevol societat que vulgui millorar la
seva pròpia situació ha d’aspirar que tots els ciutadans tenguin
la màxima formació a què aspiri tenir aquest ciutadà o ciutadana
i sigui capaç de fer-ho, no? De fet, s’hauria de promocionar com
a societat que som, promocionar que les persones que vulguin
estudiar, que tenguin talent, que tenguin determinades capacitats
puguin desenvolupar-les.

La proposició no de llei anterior era en relació amb les
universitats com a part de la formació no obligatòria, i aquesta
és referent a la formació professional. La formació professional
ens permetrà aconseguir treballadors qualificats i, per tant,
treballadors més competents, hem de ser competents en relació
amb la capacitat de millora de la formació i de les habilitats dels
treballadors, no en relació amb el que està passant ara que ha
millorat la competitivitat perquè si per exemple abans una
treballadora, una cambrera de pis feia 25 habitacions fa quatre
anys, ara en fa 33, i aquesta és la competitivitat que hem
millorat, no hem millorat a millorar les condicions laborals
d’aquesta dona o que ho faci amb menys temps i d’altres
formes, i això ho podem aplicar a qualsevol altre professió.

Per tant, la formació professional ha de ser també un
element per promocionar, no només ha de ser la universitat, sinó
també la formació professional. La universitat és un clàssic de
la universitat a distància, no?, per a aquelles persones que bé,
que per raons personals o per raons laborals no poden accedir al
que seria la formació universitària presencial, sempre s’ha fet i
és un clàssic des de fa molts d’anys, la universitat a distància.

En formació professional tenim menys oferta per a aquesta
formació professional a distància, persones que per raons
personals o professionals o per què s’hi posen tard per diverses
circumstàncies no poden tenir un accés, diguem, presencial al
que serien les aules, a la formació i, per tant, necessiten
d’aquesta estructura de formació professional a distància. 

 L’any 2009 es va firmar un conveni entre l’Institut Obert de
Catalunya i en aquest cas la Conselleria d’Educació del Govern
de les Illes Balears, doncs aquests dos territoris varen conveniar
facilitar l’accés a la formació professional a través de l’Institut
Obert de Catalunya. Tots dos aportaven la possibilitat que es
fessin les pràctiques als dos territoris, l’Institut Obert de
Catalunya facilitava l’accés al camp virtual i a tots els llibres i
a tota la documentació que tenien perquè els universitaris...,
perdó, perquè els estudiants de formació professional de les Illes
tenguessin accés a tot això, es podien fer, es conveniaven..., es
varen conveniar les pràctiques a les empreses a cadascun dels
territoris per si algú ho volia fer a Catalunya o a l’inrevés, els de
Catalunya a Balears o els de Balears a Catalunya i es facilitava
l’examen, que l’examen es fes a un institut de les Illes Balears
per tal que els estudiants que s’havien matriculat a l’Institut
Obert de Catalunya no s’haguessin de desplaçar a Catalunya per
poder fer aquests exàmens, s’oferia... era un estalvi econòmic i
a més a més facilitava que la persona ho pogués fer. Per part de
la comunitat autònoma, de la nostra comunitat autònoma
s’oferia un institut amb un professor i es garantia que totes les
proves estiguessin ben supervisades i ben protegides. 
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A l’any 2012 aquest conveni desapareix i, entre altres coses,
s’impedeix que les proves es puguin fer aquí i això és el que va
preocupar més als estudiants de la nostra comunitat autònoma
que, tot i que es poden matricular a aquest Institut Obert de
Catalunya, ara tenen més dificultat per poder accedir a les
empreses d’aquí perquè no hi ha el conveni, per tant, les
empreses a vegades els posen entrebancs, i sobretot s’han de
desplaçar cada vegada que hi ha un examen a Catalunya. Si es
fes a través dels instituts d’aquí, com es feia fins a l’any 2012,
idò a aquesta gent se li facilitaria.

Es varen manifestar públicament, no hi ha hagut resposta,
estan més afectats els ciutadans de Menorca, Eivissa i
Formentera que els de Mallorca, tot i que n’hi ha. El preu
econòmic no era desorbitat, estam parlant que es calculaven uns
30.000 euros, vull dir que no era una cosa desorbitada per part
de la comunitat autònoma, i amb aquesta proposició no de llei
el que demanam és que el curs vinent es pugui actualitzar aquest
conveni entre la Conselleria d’Educació i l’Institut Obert de
Catalunya.

Nosaltres proposam l’Institut Obert de Catalunya perquè el
que hem vist és que fins a l’any 2012 estava firmat i funcionava,
i que moltes altres comunitats autònomes tenen convenis amb
l’Institut Obert de Catalunya, però no tenim cap problema que
si vostès volen ampliar a l’Institut Obert de Catalunya o a altres
instituts que ho permetin fer amb les mateixes condicions, no
tenim cap problema que es pugui fer a altres territoris o amb
altres comunitats autònomes. La nostra proposta és aquesta
perquè és la que es va fer l’any 2012 i pensam que s’ha de
continuar, però ho podem obrir a altres comunitats autònomes,
si vostès consideren que hi ha altres instituts d’altres comunitats
autònomes que també ho puguin fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant, Sra. Santiago,
que el nostre grup donarà suport a la seva iniciativa, no podia
ser d’altra manera. El nostre grup, tant a través de la Sra. Marí,
de la diputada Marí, com de la diputada Rita, ja hem duit
aquesta qüestió en aquesta comissió, ja s’ha discutit diverses
vegades que es pogués retornar a una situació anterior de
conveniar concretament amb l’IOC.

Certament falta afegir molt poques coses al que vostè ha dit.
Tal vegada per això bastàs aquest reconeixement i bastàs aquest
suport. Tot i això afegiré que, ateses les circumstàncies
econòmiques o la ubicació geogràfica, o la situació personal,
tant laboral com familiar, no són poques les persones, els
alumnes, que elegeixen, de grat o per força, la formació en
modalitat no presencial. Avui les tecnologies ho faciliten i s’han
convertit en un instrument que amplia l’oferta d’ensenyaments
en línies de què no es disposen en el pla de la comunitat on
resideixen. Per tant el seu ventall d’oportunitats amb les noves
tecnologies s’ha obert d’una forma exponencial. 

El cas de la formació professional no és una excepció, atès
que l’oferta d’ensenyaments on line de la Conselleria
d’Educació és limitada. És aquesta la causa, és per això, que
alguns estudiants cursen aquestes modalitats a l’Institut Obert
de Catalunya fonamentalment, tot i que hi ha altres opcions
encara que siguin més minoritàries. Tots podem coincidir que
és una necessitat que els professionals adquireixin la millor
qualificació possible; això és un dels reptes que tenim, que els
nostres professionals en qualsevol de les matèries que s’estudien
a la formació professional adquireixin uns coneixements i una
formació dels qual se sentin orgullosos, que puguin fer una feina
qualificada i d’alt nivell perquè vendrà gent de fora molt
preparada en aquestes matèries, que es pren molt seriosament la
formació professional i que en un mercat global d’aquí a uns
anys ens trobarem en dificultats. 

Ampliar i augmentar el ventall de possibilitats, de facilitats
per posar a l’abast els cicles de formació on line i sobretot
arribar a acords mitjançant convenis per tal que els estudiants
d’aquestes modalitats no presencials que no s’ofereixen a la
nostra conselleria, a més, o que no ofereix la nostra conselleria,
puguin examinar-se a la seva illa de residència, és una qüestió
no només d’eficàcia, és una qüestió de sentit comú. La mateixa
conselleria s’hauria d’esmerçar a cercar fórmules que ajudin,
que facilitin als estudiants opcions per formar-se i per establir
convenis amb altres institucions, especialment en aquelles
modalitats o aquelles matèries que aquí tenen unes determinades
limitacions. L’Institut Obert de Catalunya és una d’elles,
propera en molts de sentits. No és l’única; per tant, com vostè
mateixa deia, si a més de conveniar amb l’Institut Obert de
Catalunya s’ha de fer amb altres institucions d’altres llocs, idò
que es faci, per apropar, per facilitar als alumnes no haver-se de
traslladar.

A més, com vostè deia, i a posta em repetesc, era tot per una
quantia irrisòria, que ni tan sols no valdria la pena de discutir.
Aquí el cost era mínim i el cost per als alumnes menys que
mínim. Per tant crec que s’ha de recuperar aquest tipus de
convenis que faciliten molt la tasca d’aquests estudiants, i per
això torn repetir que li donam suport en aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Aguiló i Garcías, per
un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. A veure si som capaç d’explicar que en
educació no hem de tornar enrere, sinó que hem d’anar cap
endavant, i que els models que vostès proposen -si vol ara
parlarem d’FP, però podem parlar de moltíssimes coses- són
models que tornen enrere. El Partit Popular el que vol és anar
endavant, i a veure si puc explicar això a través de l’FP. No ho
sé, potser és que no m’explic adequadament.

La formació professional a distància a les Illes Balears va
sorgir de la necessitat d’una formació professional adaptada a
les possibilitats, els interessos de la població adulta. Aquesta
oferta va dirigida de forma prioritària a persones treballadores
que no tenen la titulació requerida i que per aquest motiu trien
aquest tipus de modalitat, que pot ser més flexible i modular,
però no té perquè utilitzar-la només aquest tipus de persones,
també ho poden fer estudiants que no facin feina, però, bé,
anava dirigida a aquest tipus de persones. La primera
experiència en formació professional a distància a les Illes
Balears va ser durant el curs 2005-2006; en aquest curs es va
publicar l’ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura per la
qual es regulava amb caràcter experimental durant el curs
escolar 2005-2006 l’organització de cicles formatius d’educació
infantil en la modalitat d’educació a distància a les Illes Balears,
i era l’inici d’una de les vies per donar resposta a la necessitat
de la formació permanent de la població activa, de forma
compatible amb la seva activitat laboral, i perquè les persones
adultes que no tenguin la titulació acadèmica requerida
poguessin obtenir la qualificació professional necessària per
desenvolupar la seva tasca professional en el sector.

La següent experiència quant a FP a distància a les Illes
Balears es va produir l’any 2008, mitjançant un conveni de
colAlaboració entre el departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant l’Institut Obert de Catalunya, l’IOC,
el qual oferia un innovador model d’organització dels
ensenyaments a distància basat en el concepte de campus
virtual, el Moodle, i orientat a oferir ensenyances no presencials
mitjançant l’aplicació del sistema pedagògic innovador. 

Però hem anat evolucionant, i per exemple en el curs 2010-
2011 hi havia un total de 7 cicles de tècnics superiors, o de
tècnics, i ara actualment, en el 2014-2015, ja se n’estan oferint
15. Per tant l’oferta formativa que s’ofereix actualment està
totalment lligada al mercat laboral, eh?, ja que les titulacions
que s’ofereixen estan unides al requeriment professional que es
demana, fent especial..., bé, o estant... especial als cicles
d’educació infantil, d’emergències sanitàries i d’atenció a
persones en situació de dependències professionals que
requereixen la titulació de cicles formatius. 

A més, així, la idiosincràsia de les Illes Balears condueix al
fet que aquest tipus d’oferta formativa sigui molt adequada per
aconseguir que tota la població de la nostra comunitat pugui
optar a la formació adaptada als seus interessos i necessitats
personals, formació a la qual no es pot accedir a cada una de les
illes amb oferta presencial.

A partir de totes les experiències anteriors i de tota la
normativa precedent es va elaborar una normativa pròpia de la
nostra comunitat autònoma mitjançant la resolució de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats del 30 de juliol de
2014, per la qual es varen aprovar les instruccions per a
l’organització de les ensenyances de determinats cicles
formatius de formació professional en règim d’educació a
distància per al curs 2014-2015.

Els objectius de l’FP a distància, un dels objectius marcats
pel Departament de Formació Professional i Qualificacions
Professionals és fomentar la flexibilitat de l’oferta de formació
professional a les Illes Balears i d’aquesta manera l’objectiu
fonamental de la formació professional a distància és donar
estudi i formació a les persones, en especial els adults, que per
situacions personals no poden estudiar o no poden formar-se
amb règim d’ensenya presencial, ja que a la vegada combinen
aquesta formació amb la seva activitat laboral o altres
responsabilitats que tenguin dins la família.

La matrícula per a aquesta modalitat d’estudi es realitza per
mòduls, de tal forma que cada persona pugui elaborar el seu
itinerari formatiu, en funció de les seves necessitats personals.
En el moment de la inscripció i a la normativa, hi ha una acció
tutorial, a la qual es recomana i orienta perquè hi hagi itineraris
més adequats per aconseguir superar satisfactòriament els
mòduls.

L’oferta formativa de formació professional a distància que
ofereix la nostra comunitat autònoma se pot realitzar
íntegrament a distància a través de la plataforma virtual de les
Illes Balears. Per tant, hem evolucionat, ja no necessitam una
plataforma virtual que ens vengui de l’IOC per exemple, sinó
que nosaltres ja tenim la nostra plataforma virtual, excepte els
exàmens finals que són presencials i es realitzen simultàniament
a Mallorca, Eivissa i Menorca, i les activitats pràctiques
obligatòries.

L’oferta formativa a distància es completa amb alguns cicles
que inclouen aquestes pràctiques presencials obligatòries, que
suposen com a màxim el 25% de les hores totals del mòdul i
estan presents en els cicles formatius de grau mitjà en cuina i
gastronomia, de la família professional d’hoteleria i turisme, en
els cicles de grau mitjà d’emergències sanitàries, de farmàcia,
parafarmàcia, de la família professional de sanitat, entre
d’altres.

I ja per acabar, Sra. Presidenta, l’oferta formativa de
formació professional a distància, té com a referència vuit
centres educatius a Palma de Mallorca i per donar suport als
alumnes residents a la resta de les illes, s’autoritzen centres
colAlaboradors, els quals estan sota l’organització del centre de
referència a Mallorca i colAlaboren en la relació de les activitats
presencials obligatòries i la realització dels exàmens finals
presencials i també de les FCT. És a dir, l’objectiu és, com he
dit abans, adequar l’oferta formativa en el mercat laboral. 
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En aquests moments hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis,
set famílies que s’ofereixen en FP a distància, cosa que
evidentment l’any 2008 no existia. Simplement dir-los que és un
model que ha evolucionat, simplement.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contradiccions Sra. Santiago vol
fer ús de la paraula? Té vostè la paraula per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Gràcies al Grup Socialista pel seu suport, som
conscients que aquest debat ja s’ha produït i nosaltres sempre li
hem donat suport, però la veritat és que els alumnes afectats
d’aquest no conveni insistien per veure si de cara al proper curs
es podia fer. Com vostè ha dit, nosaltres lamentam que el Partit
Popular no doni suport a aquesta proposició no de llei, perquè
ens ha explicat com funciona aquí, però encara no hem escoltat
cap argument de per què no se pot fer aquest conveni. 

Que tenim una oferta virtual ja ho sabem. Que aquesta oferta
virtual és concreta i determinada, també ho ha exposat la Sra.
Aguiló. I si uns alumnes, 40, 60, 100 no volen acollir-se a
l’oferta virtual que ha decidit el Govern i en volen fer una que
estigui a Catalunya... o a Múrcia, m’és igual, podem afegir... Per
què no ho poden fer? Bé, no, no, vostè ho (...), però no ho
facilita, per què no ho poden fer? Vostès que es defineixen com
a liberals estan dient que aquí s’estudia això i punt; i si un vol
estudiar belles arts i al Govern no li va bé, no s’estudia o no es
facilita. Vostès es tenen per liberals i vostès diuen allò que s’ha
d’estudiar? I si jo vull estudiar belles arts i resulta que aquí el
Govern considera que no està adaptat el mercat, no m’ho
facilitarà perquè no és del seu grat. Això és el que m’està dient
vostè amb la seva exposició. Com que en tenim vuit, o
d’adaptes o fora. És el que m’acaba de dir. Acaba de dir que
com que hi ha vuit famílies professionals que l’any 2008 no hi
eren, que és el que necessita el mercat i ja està. I jo deduesc que
o ens hem d’adaptar al que ofereix el Govern, o no ens podem
adaptar o no podem facilitar que els ciutadans i ciutadanes
puguin estudiar altres coses que ofereixen altres instituts, com
aquest de què parlam ara, que té deu famílies i tal vegada n’hi
ha alguna segurament que no coincideix i en té més.

A més el cost és ridícul, el cost era la sala de l’institut, el
que costava en aquell moment la sala de l’institut i el professor
que ho guardava, jo dic 30.000 i tal vegada ni hi arribava. No,
no, no, vostès ho tenen clar, el que digui el Govern i fora del
que diu el Govern no ho facilitarem. Ho penalitzam, si un
alumne vol estudiar una cosa que el Govern no ha decidit, ho
penalitzam. I el que fan és que aquest estigui obligat a anar a
Catalunya a fer l’examen. I el que ha decidit el Govern ho
facilitam. 

Doncs bé, no és que no s’expliqui bé, Sra. Aguiló, és que no
estam d’acord amb el seu model educatiu, és que no estam
d’acord amb el seu model social, és que no hi estam, d’acord.
No, no, vostès volen una educació per al mercat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni un moment, Sra. Santiago. Quan hi ha una persona
en un ús de la paraula no entrin en diàleg per favor. Pot
continuar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vostè vol una educació lligada al
mercat, no lligada a les persones, no lligada a la ciutadania i una
educació per a un elit determinada. La resta els molesta i el
puzzle s’està configurant, s’està configurant amb les beques, les
matrícules, amb les lleis, amb aquest 3+2. S’està configurant
aquest model de societat que té un component elitista molt gran.
Lamentar que això que és tan senzill com firmar un conveni de
baixíssim cost, que facilitaria que la gent estudiàs el que
volgués, no el que el Govern vulgui, sinó el que la gent desitja
estudiar, que això ens va bé a tota la societat. Com més
ciutadans tenguem formats, més competitius som, més cultes
som, més ciutadans formats tenim. No ens ha de molestar que
la gent estigui formada, tot el contrari, ha de ser un element
d’orgull social. Idò vostès no, el Govern decidirà el que
estudiaran els nostres fills i si no, no va bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 10244/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.

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