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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Podem començar

la comissió? Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els

demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, jo substituesc Bel Busquets, Margalida Capellà.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No hi ha més substitucions? Esperem que vengui...

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

1592/2016 i 1606.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1592/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

reconeixement i pagament dels triennis al professorat

associat de la UIB i millora de les seves condicions laborals.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.

1592/2016, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa al reconeixement i pagament de triennis al

professorat associat de la UIB i millora de les seves condicions

laborals.

Per a la defensa per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Margalida Capellà, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Aquesta proposició no de llei tracta...,

bé, està dirigida a millorar les condicions laborals del professor

associat de la Universitat de les Illes Balears. Es tracta, com

vostès saben, de professors contractats de forma temporal, amb

dedicació parcial, i és important tenir en compte que es tracta

de persones que ja tenen una activitat professional. 

Històricament aquest professorat associat ha estat molt mal

pagat, i en aquests moments la universitat es troba a la cua de

les retribucions a aquest professorat. Aquesta situació es deu

principalment a dos motius: un, que a la Universitat de les Illes

Balears no es retribueixen ni es reconeixen els complements

d’antiguitat, el que coneixem com a triennis; i a més tampoc no

es reconeixen ni es retribueixen complements de recerca, ni tan

sols els autonòmics, als professors associats.

Pel que fa als triennis, des de MÉS per Mallorca presentam

una proposició no de llei per instar el Govern a reconèixer i

pagar els triennis, per descomptat proporcionalment al nombre

d’hores que estan fent perquè, en primer lloc, la normativa de

la Unió Europea estableix el principi de no-discriminació entre

els treballadors fixos i els treballadors amb contracte de durada

determinada als efectes d’aplicar els criteris d’antiguitat, això

ho poden comprovar a la Directiva 1999/70; en segon lloc,

perquè la jurisprudència espanyola ja els reconeix, en distintes

ocasions s’han pronunciat tribunals espanyols, en concret el

Tribunal Superior de Justícia de Galícia i el Tribunal Superior

de Justícia de Madrid; i, a més, perquè a altres comunitats ja fa

temps, per exemple a Andalusia ja fa cinc anys, que es

reconeixen i es paguen aquests triennis sense que aquest

professorat hagi hagut d’acudir al tribunal. Entenem que és una

qüestió de justícia retributiva i també de legalitat, i que el

Govern hauria de tenir aquesta iniciativa abans d’obligar

aquests professors a acudir als tribunals.

Per altra banda, a altres comunitats autònomes ja s’està

retribuint aquests professors amb un complement de recerca.

Aleshores es tracta no només de reconèixer l’antiguitat de la

docència i també la docència, sinó reconèixer que aquests

professors també fan recerca, i que amb aquesta recerca es

millora la qualitat de la docència i per descomptat es millora la

qualitat del conjunt de la recerca que es fa a cada universitat, i

que la Universitat de les Illes Balears s’hauria de posar a

l’alçada de les altres universitats en aquest sentit. Es tracta

d’una reivindicació històrica, que consideram que és també

legal i justa, per millorar les condicions laborals de drets

socials. 

Cal tenir en compte que es tracta d’un colAlectiu molt

heterogeni però també molt nombrós; en aquest moment el

professorat associat és un colAlectiu que més o manco és una

tercera part dels professors de la Universitat; no tots fan recerca

ni tots tenen tanta antiguitat com el professorat funcionari, però

també són professors universitaris, i entenem que no poden ser

discriminats ni en el reconeixement de la seva docència ni en

el reconeixement de la seva recerca. 

En qualsevol cas aquesta proposició no de llei se suma a

l’esforç que des de la representació legal dels treballadors i les

treballadores de la Universitat s’està fent per millorar les

condicions laborals especialment del colAlectiu laboral, al qual

pertany el colAlectiu de professors associats, perquè voldríem

recordar que els professors contractats no cobren el cent per

cent dels quinquennis i els sexennis, que sí que estan cobrant

els professors funcionaris, i que en aquests moments hi ha

cinquanta professors interins que no tenen reconeguts de

moment ni tan sols els triennis i no poden solAlicitar els

complements autonòmics de recerca i de docència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capella. Torn de fixació de posicions. Pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula... el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Estam d’acord amb aquesta

proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Podem, Sra. Camargo...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Sí, des del nostre grup parlamentari

donarem suport a aquesta proposició no de llei precisament
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perquè pensem que la situació dels associats i les associades a

la Universitat és una punta de llança de la precarietat que es

pateix en el món educatiu, encara, de la nostra universitat. Jo

personalment som treballadora de la UIB i som membre d’un

departament en el qual hi ha una àrea -no diré quina- que té un

60% de persones associades fins i tot d’una hora, una hora o

dues hores. Clar, a la situació d’aquestes persones a més a més

s’ha d’afegir el fet que moltes són falsos autònoms, és a dir,

persones que es fan autònomes per tal de poder accedir a una

plaça d’universitat que ni tan sols no cobreix la Seguretat

Social. 

A més a més que és una situació en la qual hi ha un greuge

comparatiu amb altres comunitats autònomes, com ja ha

explicat la Sra. Capellà, precisament el reconeixement de

l’antiguitat i dels complements de recerca és absolutament

necessari per tal que aquest personal docent pugui

desenvolupar la seva tasca d’una manera digna, però també

contribuint al que suposadament ha de ser la universitat, que és

el nucli de la recerca, el nucli del pensament, el nucli del

desenvolupament d’una comunitat autònoma.

També, com abans tenia oportunitat de parlar amb la Sra.

Capellà, aquesta situació -ella també ho ha dit- no només és

exclusiva dels associats sinó també d’altres figures de la

Universitat que es troben encara en aquesta situació de greuge

per la qual no poden cobrar aquests complements, aquests

triennis, ni tan sols tampoc poden accedir als complements de

recerca, que són els sexennis i els quinquennis també en certs

casos. 

Per tant nosaltres donem suport precisament perquè partim

del punt del qual aquesta situació a la nostra universitat encara

és molt dolenta, s’han de dignificar les condicions laborals del

professorat i s’ha de sortir d’aquesta espiral en la qual les

persones que s’han de dedicar o que es volen dedicar a la

docència han de passar per situacions en les quals no se’ls

reconeixen ni els seus drets més bàsics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. El Pi entenem que no... no

defensarà la proposta. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, Sr. Castells té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estem totalment

d’acord amb la proposició que presenta MÉS per Mallorca.

Lamentablement, i d’alguna manera ja ho ha explicat la Sra.

Capellà, la idea original del professor associat, que es va

recollir per primera vegada a la Llei de reforma universitària de

l’any 86, si no ho recordo malament, vull dir que és una

figura..., com? 83, moltes gràcies per la correcció, la LRU, no?,

ja reconeixia aquesta figura amb una idea que s’ha pervertit

amb el temps, ja ho ha dit amb una expressió molt afortunada

la Sra. Camargo, dels falsos autònoms. Era un professional que

tenia la seva activitat professional al marge de la universitat i

que acudia a la universitat a aportar una visió pràctica. Però,

bé, això pels fets, la dinàmica dels fets, entre ells la gran

precarietat laboral i la crisi, tot i que aquest fenomen ja és

anterior a la crisi, això s’ha acabant convertint en una forma de

precarietat laboral de professors, que moltes vegades és la seva

única dedicació.

Jo crec que aquest és el motiu històric d’aquest

endarreriment que a hores d’ara, amb la situació que tenim,

doncs és totalment injustificat, i per tant doncs, com que la

situació és aquesta, sigui per perversió o no, creiem que cal

actuar amb equitat i amb justícia i per tant equipar amb els

altres treballadors i donar suport a aquesta proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos también

apoyaremos esta proposición, primero porque consideramos

que a todo profesional se le han de reconocer sus méritos, su

trabajo, su experiencia y antigüedad a través de incentivos, en

este caso económicos. También porque consideramos que no

tiene ningún sentido y no hay justificación objetiva que la

duración o el tipo de contrato de trabajo determine que no

puedas cobrar la antigüedad como trabajador, cuando el tiempo

y la antigüedad se alcanzan tanto siendo fijo como asociado.

Quizás se pudiera ponderar las horas trabajadas para cobrar el

trienio, con la cantidad cobrada del trienio, no sé.

Y además consideramos que hay comunidades, como

Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla-León, que reconocen los

trienios de este colectivo, pues creemos que se deberían

reconocer en otras comunidades, pese a reconocer la autonomía

de la universidad, ya que la sentencia de los tribunales

superiores de justicia se ha basado en leyes que están por

encima de las normativas universitarias. Además el

reconocimiento de la condición de doctor a través de un

complemento salarial frente a los profesores asociados no

doctores, creemos que es justo y es la valoración al mérito y a

la investigación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, nosaltres també donarem suport a aquesta proposta

no de llei, entre altres coses perquè està molt clar que la tasca

docent engloba no sols la docència, sinó que engloba també

altres aspectes, com són informatius, d’innovació i demés. En

el cas dels professors associats, són aquells que poden permetre

en certa manera transferir coneixement des de l’empresa

pública a l’empresa privada, des de l’empresa privada a la
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universitat. I per tant, està clar que els conceptes retributius han

de millorar les condicions d’aquests professors.

Ara bé, també crec que hauríem de fer, ja ho hem dit abans,

hi ha tot un seguit de docents a la universitat que no tenen

reconeguda tota la seva tasca i, per tant, hauríem de començar

a cercar com compensar aquesta manca de reconeixement, els

quinquennis i sexennis.

Pel que fa al professorat associat, no tenen per què fer tasca

docent, tasca de recerca, per tant, poden tasca docent o no, o no

recerca.

I el que sí que veig és que es pot generar tal vegada alguna

situació de greuge comparatiu en funció d’on provenen aquests

professors associats. Però bé, tampoc no entrarem més aquí.

És important reconèixer l’antiguitat com ja hem dit abans i

per tant, sí que hi donarem suport.

I pel que fa al títol de doctor, poden generar-se també

greuges comparatius respecte d’altres docents que treballen a

la universitat, als quals se’ls exigeix ja el títol de doctor. Però

bé, tampoc no farem més sang d’això.

Per tant, pensam que sí que es pot donar suport a aquesta

PNL, li donarem suport, però que s’havien de fer

puntualitzacions en cas que es puguin donar situacions de

greuge.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Sr. Melià, entenc que substitueix la

Sra. Busquets. Som a la primera proposta no de llei, li ha passat

el torn, però si ha de manifestar qualque cosa, supòs que no hi

haurà ningú que tengui...

Per contrarèplica Sra. Capellà té la paraula.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, jo voldria donar les gràcies pel suport dels distints grups

parlamentaris. Només voldria puntualitzar que jo entenc que no

és una qüestió de greuges comparatius, és un tema de justícia

retributiva, que per la mateixa feina has de cobrar els mateixos

complements d’antiguitat. Aleshores pel que fa als triennis, que

sigui doctor o no doctor, en comparació amb el professorat

permanent que sigui doctor, jo no entenc que hi hagi cap

greuge comparatiu. I en qualsevol cas els triennis s’han de

reconèixer a tothom.

És vera que hi ha una situació en aquest moment

d’inestabilitat i de precarietat, que ve generada per les

retallades de la Llei Montoro, perquè no es poden convocar

places permanents i es contracten associats a l’espera que

s’elimini o es redueixi la taxa de reposició. Això a l’exposició

de motius de la proposició no de llei ho explicam. I ens sembla

que s’abusa de la figura dels associats, però això no és nou,

això fa molts d’anys que es fa.

No acab d’estar d’acord amb la precisió que s’ha fet

respecte dels falsos autònoms en aquest moment a la

universitat. Crec que fa uns anys, sobretot a altres universitats,

per exemple les universitats catalanes que coneix el diputat

Castells, sí que hi havia els professors associats a temps

complet, cosa que aquí no hi han estat mai. Ara bé, és vera que

jo consider que hi ha casos puntuals de professors associats que

estan al límit de si són autònoms o no són autònoms, però crec

que això depèn dels departaments i que s’intenta reduir aquest

fet per part de la universitat, perquè és vera, hi ha persones que

són associades i que fan la tesi doctoral i realment no tenen una

activitat professional a temps complet a una altra banda.

Aquesta és la realitat.

I també hi ha una precarietat que jo crec que ve donada per

la precarietat que hi ha dins tota l’administració pública. Però

bé, en qualsevol cas, gràcies pel seu suport i bé, si no hi ha res

més...

EL SR. PRESIDENT:

Maldament només sigui perquè consti en acta, tots els

associats de la Universitat que no tenen MUFACE cotitzen a la

Seguretat Social. Per tant, això sí que podem estar tranquils. 

Bé, passam a la votació.

Vots a favor? Entenc que hi ha unanimitat. 

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

1592/16, relativa a reconeixement i pagament de triennis al

professorat associat de la UIB i millora de les seves condicions

laborals.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1606/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les

instalAlacions esportives de centres educatius públics.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei

RGE núm. 1606, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a ús de les instalAlacions esportives de centres educatius

públics.

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular, per un temps

de deu minuts, la Sra. Ramon.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Gràcies, President. Bé, des del Grup Popular volem

plantejar aquesta proposta no de llei en relació a l’ús

d’instalAlacions esportives de centres educatius públics de la

nostra comunitat. Plantejam aquesta iniciativa per la

preocupació de tres qüestions que creim que tenim en aquesta

societat: primer, l’increment en els darrers anys del percentatge

de patir obesitat en la població infantil i també en els joves

entre 18 i 35 anys; segon, la responsabilitat que té

l’administració de fer de l’esport una activitat atractiva, fàcil i

propera al ciutadà, i tercer, la infrautilització d’aquests espais

públics, que es podrien utilitzar per fer esport.

Hi ha estudis contrastats que posen de manifest aquest

creixement de l’obesitat: 1 de cada 5 alumnes, un 19,3% tenen
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sobrepès o obesitat. Així ho deia un estudi del 2010 de

Prevalença de l’obesitat infantil i juvenil de les Illes Balears.

També podem citar la tesis doctoral de Josep Lluís Coll

aquest desembre a la UIB, on deia que aquest augment

d’obesitat segueix en els joves de 18 a 35 anys. L’oci sedentari

està creixent, la utilització de tablets, mòbils, de videojocs, fa

que els alAlots es quedin al sofà. Però, per una banda, creim que

s’ha de lluitar contra aquest sedentarisme. Per un altre costat,

paralAlelament, hi ha una tendència i també un creixement de

pràctica d’esport, el running té molt bona participació, les

curses populars als ajuntaments i s’ha d’aprofitar també aquesta

tendència.

Arribats aquí, el problema és on poden practicar els alAlots,

joves, alumnes, sense que suposi un cost per a l’usuari? Quina

és l’oferta d’espais per practicar un esport que també serveix de

punt de trobada? Quines són les facilitats que posa el Govern

per fomentar l’esport en llocs públics? S’hi pot fer alguna més?

Nosaltres creim que sí. Els centres punt jove dels ajuntaments

fan molta feina, una tasca molt bona, fent foment de l’esport,

foment de programes de bons hàbits, però realment es queixen

de què els fa falta espai. Si hi hagués molts més espais, aquesta

oferta podria ser molt més gran.

Proposem amb aquesta iniciativa que s’utilitzin els espais

que hi ha a centres educatius que estan tancats per les tardes.

Tenim una xarxa de centres públics, tant a colAlegis com a

instituts, que compten amb instalAlacions esportives que estan

infrautilitzades en horari no lectiu i que es podrien dinamitzar.

Creim que fer esport i activitats saludables ha de ser atractiu i

accessible per als infants, adolescents, els joves i els majors, i

nosaltres hem de calar-ho a l’abast de tothom.

L’estil de vida, idò, ha canviat i les administracions ens hem

d’adaptar i lluitar contra el sedentarisme, contra l’obesitat,

contra el botellón i... ajudar que hi hagi aquests espais que ells

puguin ser-hi.

Per tot el que hem exposat el Grup Parlamentari Popular

presenta aquesta proposició de llei i insta el Govern a elaborar,

conjuntament amb els ajuntaments, un pla d’ús d’instalAlacions

esportives dels centres educatius públics en horari no lectiu, en

el termini d’un any. No es tracta que tots els centres, com dic,

estiguin oberts, s’ha de treballar amb els ajuntaments, estudiar

els centres que podrien donar servei als barris i zones

residencials que o bé els queden molt lluny les zones esportives

o bé no en tenen.

Per això, us demanam el suport a aquesta proposició no de

llei. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Sí, des del nostre grup parlamentari,

si bé és cert que no tenim res en contra d’una proposta d’aquest

tipus, sinó que, a més a més, nosaltres estam totalment a favor

de la regulació i obertura de l’ús de les instalAlacions esportives

escolars, sí que sabem que és competència municipal i, per

això, hem demanat també al director general i ens ha informat

que ja es treballa des de la direcció general que s’encarrega

d’això per tal d’impulsar que els municipis s’encarreguin d’allò

que és tasca seva.

Estam totalment d’acord amb què diu i amb el contingut de

la proposició no de llei, però pensem que si és una competència

municipal no es pot regular des d’aquí el fet que d’aquí un any

aquestes instalAlacions esportives estiguin obertes.

Per aquesta raó no donarem suport a la proposició no de

llei. A més a més, i sobretot, sabent que ja s’impulsa des de la

direcció general del Sr. Gonyalons que aquestes iniciatives es

duguin a terme en els diferents municipis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Capellà. 

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo aquesta proposició no de llei

m’ha creat una certa confusió perquè, és clar, aquí hi ha una

mescla de competències, primer de conselleries i després

perquè el foment de l’esport en espais públics entenem que és

del consell insular. Clar, parlam de centres públics docents,

però els centres de primària estan sota la competència dels

ajuntaments i els centres de secundària i batxillerat estan sota

la competència de la Conselleria d’Educació, per això em

provoca confusió, perquè o hauria d’incloure els consells

insulars o, bé, a veure com es pot organitzar això.

En qualsevol cas, també hem fet la consulta i des de la

Direcció General d’Esports de la Conselleria de Cultura i

Transparència ens informen que, bé, que ja hi ha hagut una

catalogació dels espais esportius, tant públics com privats, a

Mallorca i que es fa a Menorca, a Eivissa i a Formentera, però

no s’ha acabat, i ens consta que això es farà, no en el termini

d’un any, però que, bé, que hi ha l’objectiu de fer-ho durant

aquesta legislatura.

Per això, perquè no s’acaba de concretar, pens, la

competència de qui és, no donarem suport a aquesta proposició

no de llei. Si de cas després m’ho pot explicar millor, però en

principi no donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un

temps de deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President, com ha dit, en substitució de

Maria Antònia Sureda. Nosaltres donarem suport a aquesta

iniciativa, compartim el missatge de fons i la proposta de fons

que és intentar fer rendibles al màxim els equipaments esportius

que existeixen i que hi ha en els centres públics d’ensenyament.

És cert que és complex, perquè intervenen diverses

administracions, i molt especialment els ajuntaments, i

evidentment aquí el problema és els costs d’aquesta posada en

funcionament qui els assumeix, però bé, com que la proposta

ja diu “conjuntament amb als ajuntaments”, és evident que hi

haurà d’haver un acord i, per tant, si no hi ha un acord serà... no

es posarà en marxa, però sí hi ha un acord entenem que això

pot tirar endavant.

Si els partits que donen suport al Govern diuen que ho

faran, no entenem per què no li donen suport, perquè

precisament va en el sentit que defensen. Però bé, nosaltres sí

que li donarem suport, ens sembla una bona idea, amb

dificultats, però si es troba un acord amb els ajuntaments crec

que això es podrà materialitzar i que serà bo per a tothom.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aprofito per dir que jo hi som

en substitució de Nel Martí, que no ho he dit al començament.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ai, no! Ostres! És veritat, és veritat!

(Algunes rialles i remor de veus)

Vostè, vostè, això... això són els efectes d’una dedicació

parlamentària tan intensa que ja no sé ni a quina comissió som.

EL SR. PRESIDENT:

Serà això, serà això.

(Algunes rialles)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Aquesta és la d’Educació? Aquesta és la d’Educació i

Cultura?

(Algunes rialles)

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Fins l’altre dia era el president, a no ser que estigui aquí

segons què...

(Algunes rialles)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Cada setmana tenc un lapsus, eh!, la setmana passada va ser

la del Parlament de Catalunya, bé, a veure si...

EL SR. PRESIDENT:

Tal vegada sigui perquè aquell dia va ser dimecres i vàrem

tenir plenari, per tant, tal vegada era un capotazo, venga!

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt bé. Venga! A veure si acabam les bromes i continuam

seriosament.

A veure, nosaltres la intenció de la proposició no de llei la

compartim, però a veure, és a dir, obrir les instalAlacions, obrint

unes instalAlacions no solucionarem els problemes d’obesitat.

Amb això vull dir, fins a una certa simplificació en la

justificació de la PNL, i això, per què ho dic? Perquè, bé, les

instalAlacions s’han d’obrir i s’han de gestionar, gestionar vol

dir unes despeses de personal, vol dir unes adaptacions

arquitectòniques, perquè evidentment això és un espai

compartit i s’ha de gestionar correctament, i unes despeses de

manteniment i unes despeses de gestió, d’obrir, de tancar, de

gestionar tot això. 

Per tant, és una PNL, diguem, que té un rerafons

pressupostari immens i aleshores amb aquest panorama ens

trobem que la competència de la promoció de l’esport la tenen

els consells insulars, no la té la Conselleria d’Educació. Les

competències, diguem, d’afavorir la qualitat de vida, de lleure

de l’infància, etcètera, tenen la competència els municipis,

aleshores, ens trobam amb un panorama de diverses

competències de diverses administracions. 

Ara li respondré al Sr. Melià de per què estam en contra,

doncs, perquè estam aquí carregant el mort d’aquest problema

a la Conselleria d’Educació i aquest problema és compartit,

aleshores, això és el que a nosaltres ens sembla, és el motiu pel

qual nosaltres votam en contra d’això, perquè no podem exigir

a una administració que no disposa de tots els instruments per

solucionar el problema que resolgui aquest tema.

Per tant, diguem, el títol competencial bàsic, que és

promoció de l’esport, consells insulars, eh!, fins i tot si

parléssim d’hàbits saludables, etcètera, parlam de la Conselleria

de Salut. Per tant, aquest és el motiu, la complexitat del tema,

pel qual creim nosaltres, tal com està redactada aquesta

proposició no de llei, que no és acceptable. Per aquest motiu

votarem en contra.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos sí que

apoyaremos esta proposición no de ley, estamos de acuerdo en

que las instalaciones deportivas de los centros educativos

públicos puedan ser utilizados para actividades deportivas

realizadas por el propio ayuntamiento o asociaciones o clubes

de barrio, del pueblo o ciudad.

Consideramos igualmente que el uso de las instalaciones

tendría que ser para la realización de actividades donde

existiera un organismo responsable de las personas que usan en

cada momento dicho espacio, si ocurriera algún percance, se

pudiera solucionar rápido.

Hemos de tener en cuenta que en los colegios e institutos a

las ocho de la mañana, cuando se inician las clases, ha de estar

todo correcto, limpieza y orden, así como lo dejan los docentes

cuando cierran el colegio o el instituto.

Apoyaremos esta proposición porque, por ejemplo en

Marratxí, donde yo resido, es cierto que todos los colegios de

Primaria usan ya sus instalaciones, muchos de ellos, para la

escuela de judo que hay allí, en Marratxí, la escuela de patinaje,

baloncesto y futbol. Sin embargo, ningún instituto cede sus

instalaciones para hacer actividades, porque depende de la

Consellería de Educación y no hay ningún convenio ni por

ahora se ve movimiento, al menos hasta ahora. Entonces sí que

consideramos que el Govern tiene un papel pendiente y es que

los barrios donde haya un centro, un instituto, sí que se pueda

abrir ese centro escolar para que, como en los barrios donde

hay un colegio, se puedan hacer estas actividades.

Entonces, nos parece correcto que el Parlament inste al

Govern de las Illes Balears a elaborar, conjuntamente con los

ayuntamientos, porque es verdad que hay zonas donde tampoco

el colegio abre, a hacer un plan de uso de las instalaciones y

además se necesita un plan de uso porque es muy importante y

desde los colegios siempre nos lo piden, que por favor cuando

entre el club de patinaje o el club de judo que después las

instalaciones se dejen limpias y recogidas porque..., así como

lo dejan los docentes para encontrarlo al día siguiente.

Entonces, sí que nos parece acertada porque realmente hay

centros que son los institutos de Secundaria que esto no ocurre

como sí en los centros de Primaria.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula la Sra. Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, president. El Grup Parlamentari Socialista

votarà en contra d’aquesta PNL, la trobem confusa, una barreja

de competències, com ha dit ja el Sr. Castells. Aquí demanen

no foment de l’esport, sinó un pla d’usos de les instalAlacions

esportives dels centres educatius públics en horari no lectiu.

Vostè, Sra. Ramón, és regidora, no sé si encara ho és o ho

era, vostè sap que fora de l’horari lectiu la competència sobre

els centres escolars és dels ajuntaments, els ajuntaments són els

responsables de les instalAlacions, del seu manteniment, de tot,

de tot el que es faci allà. 

Ha parlat dels punts joves, els punt joves quan necessiten

fer alguna activitat es dirigeixen a l’ajuntament i demanen les

instalAlacions que hi hagi i els ajuntaments ja ho fan això. 

Crec que està vostè trepitjant una altra vegada, en aquesta

comissió ja ho he vist altres vegades, competències municipals,

són els municipis els que donen permís a les entitats, a les

associacions per emprar aquests serveis fora d’horari lectiu, en

horari lectiu és la Conselleria d’Educació.

Al final del darrer pacte de govern de fa més de cinc anys

o així es va firmar un conveni entre la Conselleria d’Educació

i els centres educatius de Primària, perquè sempre hi havia

problemes entre ajuntaments i Govern, entre les seves

competències a l’hora del manteniment dels centres, allí es

veia..., en aquest conveni es veu claríssim el que li toca fer a un

ajuntament i el que li toca fer al Govern. El Govern no ha de fer

un pla d’usos de les instalAlacions dels centres educatius.

Per altra banda, la Direcció General d’Esports ha començat

a fer un catàleg, a Mallorca ja el té acabat, de tots els centres...

de totes les instalAlacions tan públiques com privades; això ja

està fet, bé, la conselleria ja... falta Menorca, Eivissa i

Formentera.

Hi ha diverses lleis, hi ha diversos articles, jo n’hi llegiré

un, perquè crec que essent diputada i a sobre regidora, aquestes

coses les hauria de saber i no hauria de fer aquestes PNL:

l’article 4.2 del Decret 119/2012, de 27 de setembre, pel qual

s’aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques

d’Educació Infantil, colAlegis públics de Primària i Infantil i

Primària de la CAIB, estableix que els ajuntaments

s’encarregaran dels usos socials, dels edificis i les instalAlacions

dels centres fora de l’horari lectiu i durant el període de

vacances escolars, d’acord amb la normativa vigent. Aquesta és

una de les lleis que he trobat que regulen els usos dels espais

públics de la Conselleria d’Educació. 

Per altra part, els plans d’obesitat i totes aquestes coses de

les quals ha parlat, no sé potser ho hauria de dur també a la

Comissió de Salut. No ho sé, hi ha una barreja de coses que, a

part de trepitjar competències de consells insulars per a

programació de l’esport i d’instalAlacions esportives de les

escoles públiques, no ho sé, no li veig, no li veig el sentit a

aquesta proposició. 

Per altra part, als centres de Secundària són els centres els

que en tenen la competència i els que decideixen, juntament,
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per suposat, demanant permís a la Conselleria d’Educació, però

són ells autònoms per decidir què es fa; molts pobles, molts

ajuntaments tenen convenis, fins i tot el centre de Secundària

amb els ajuntaments, i crec que tot això s’ha de regular a través

dels ajuntaments, totes aquestes activitats. El Govern... un pla

d’usos, suposo que..., és que és als ajuntaments on es dirigeixen

totes les persones per demanar el que volen fer i si volen fer

una activitat..., a l’ajuntament és que ja ho estan fent, tots els

ajuntaments, això.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Per contradiccions té la paraula la

Sra. Ramón, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies. Bé, nosaltres pensam que és una bona iniciativa,

sabem, com ha dit el Sr. Castells, que això no solucionarà cap

problema d’obesitat, simplement és calar de la rellevància que

els temps han canviat i que els alAlots tal vegada no juguen al

carrer igual que abans ni els podem deixar i hem de calar-nos

a l’alçada i dar-los i calar prop d’ells un espai on puguin

desenvolupar altres aptituds, no?

He de dir que no és..., que sabem que la competència de les

escoles és municipal, que sabem que és dels consells, fins i tot

podríem afegir..., es tracta de fer un pla d’usos i de

dinamització d’aquests espais. Pensam que estan tancats, que

estan infrautilitzats, molta gent ha vingut i ha dit és que aquest

institut..., sobretot tenen unes pistes boníssimes i estan tota la

tarda tancades i no hi ha cap manera de poder utilitzar això. 

Pens que nosaltres, des del Govern, que podem canviar

coses i fer coses, sí que es podria fer aquest pla d’usos entre

totes les institucions per intentar dinamitzar això.

També els he de dir que amb el pacte d’educació de les Illes

Balears que presenten el dissabte hi ha aquesta proposta i...

Bé, per part meva res més, em fa pena perquè pens que és

una iniciativa prou positiva en la qual es podria començar a

treballar i que seria molt bona per a molts barris i zones

residencials... Que construir un centre pràcticament és

impossible i calar una persona que tal vegada augmenti un

horari tres o quatre hores seria molt positiu. Vull dir no és..., és

impossible construir més centres, això no ho demanam, no

demanam que es construeixi un poliesportiu a cada zona

residencial ni a cada barri, el que demanam és que es faci un

pla entre ajuntaments, i si es vol afegir, consells, per poder

dinamitzar i activar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón.

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei

RGE núm. 1606/16.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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