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EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes, començam la sessió d’avui. En primer lloc, es

demana si es produeixen substitucions. Em sembla que... no

se’n produeixen.

I. Compareixença RGE núm. 8324/15, del director

general d’Innovació i Comunitat Educativa, solAlicitada per

quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,

Educació i Esports adscrits als Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, acordada a

la sessió de dia 25 de febrer del 2016, per tal d’explicar com

s’implementarà la simplificació i la resolució anterior de

l’inici del curs de les convocatòries de les diverses línies

d’ajuts a les famílies, en vistes al curs 2016-2017.

Passam al primer punt de l’ordre del dia relatiu a la

compareixença RGE núm. 8324/15, del director general

d’Innovació i Comunitat Educativa, solAlicitada per quatre

diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i

Esports adscrits als grups parlamentaris MÉS per Mallorca,

Socialista, Podem Illes Balears, i acordada a la sessió de dia 25

de febrer de 2016, per tal d’explicar com s’implementarà la

simplificació i la resolució anterior de l’inici del curs de les

convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies en

vistes al curs 2016-2017.

Assisteix el Sr. Jaume Ribas i Seguí, director general

d’Innovació i Comunitat Educativa, a qui donam la

benvinguda.

Té la paraula el Sr. Ribas i Seguí per tal de fer l’exposició

oral sense limitació de temps, per tant, en voler pot començar.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I

COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, vull agrair-vos la

convidada i la possibilitat de poder explicar un aspecte que

consideram tan important, sobretot per facilitar la conciliació

de la vida laboral i la vida familiar de tantes famílies que duen

els seus fills a les escoles de les Illes Balears.

Primer de tot, voldria posar una mica en context quina és la

situació pel que fa referència a menjadors escolars a les Illes

Balears i en aquest sentit m’agradaria destacar, que tot i la crisi

econòmica que hem viscut en aquests darrers anys, que ha

afectat molt l’assistència de l’alumnat als menjadors escolars,

els centres educatius que han perdut el seu menjador escolar

per manca d’assistència d’alumnes han estat relativament pocs.

En aquest sentit des de la conselleria en els darrers anys s’ha

anat fent una feina d’intentar cercar alternatives per als centres

que per manca d’empreses que es presentaven a les licitacions

continuassin tenint menjadors i en aquest sentit pensam que

s’ha fet una bona feina i s’ha aconseguit mantenir molts de

centres.

No tant quant a l’assistència de l’alumnat en els menjadors

escolars perquè sí que hi ha hagut una disminució progressiva,

les causes de la qual són difícils de valorar, però intuïm que

està molt relacionat amb la crisi econòmica, amb la pèrdua de

feina d’algunes de les famílies i les dificultats per assumir

aquest cost per algunes altres famílies, no?

En aquest sentit, vull destacar que el curs 2008-2009, per

exemple, hi havia uns usuaris xifrats en 11.431 alumnes,

aquesta assistència va anar disminuint fins als 8.570 que hi

havia al curs 2012-2013, i hi ha hagut un increment progressiu,

encara que molt lent, de l’alumnat i la previsió que tenim per al

curs 2015-2016 és del voltant dels 9.300 alumnes.

Quant a les ajudes de menjador, hem viscut una situació

prou atípica, prou atípica per dos motius: primer, perquè hi ha

hagut una disminució progressiva de la quantitat destinada a

aquestes ajudes de menjador en els darrers cursos a les Illes

Balears i, per l’altra costat, perquè s’han anat retardant les

convocatòries de les ajudes de menjador fins al punt que durant

dos cursos aquesta convocatòria es va fer amb el curs acabat.

Això dificulta l’accés de les famílies a aquestes ajudes i també

als menjadors escolars quant al fet que moltes famílies que

tenen necessitats econòmiques i no poden avançar els doblers

no tenien cap tipus de garantia d’aconseguir aquestes ajudes i

per tant, no duien els seus fills al menjador escolar.

Perquè se’n facin una idea, la disminució de l’import

d’ajudes de menjador va passar des d’1.490.000 el curs 2008-

2009, els cursos següents 2009-2010 i 2010-2011 va ser d’1

milió d’euros, el 2011-2012 varen ser 800.000 euros, el 2012-

2013 va davallar fins als 590.000 euros, que és la punta més

baixa d’ajudes de menjador, i els 2013-2014 i 2014-2015

s’incrementà fins als 800.000 euros.

En la primera convocatòria que hem fet des d’aquesta nova

conselleria, que és la del curs 2015-2016 ja hem recuperat fins

a 1.100.000 euros, però som conscients que aquest import és

insuficient per poder cobrir les necessitats i, per tant, la previsió

que tenim per al curs 2016-2017 és una previsió d’1.500.000

destinats a ajudes de menjador que ja ens equipara a la

quantitat que hi havia al curs 2008-2009 que era d’1.490.000.

Quant a les convocatòries, vivim una situació ja històrica a

les Illes Balears de convocatòries d’ajudes de menjador amb el

curs ja molt avançat o, com he dit, durant dos cursos, els cursos

2012-2013 i 2013-2014, en què es va fer la convocatòria amb

el curs acabat. Per tant, es donaven ajudes de menjador a cursos

que no estaven en exercici.

Aquesta situació, com he dit abans, provoca que algunes...,

algunes no, moltes famílies que tenen vertaderes necessitats

econòmiques i que, per tant, necessiten aquestes ajudes perquè

els seus fills puguin anar als menjadors escolars en no poder

avançar els doblers i no tenir la seguretat que es convocarien

aquestes ajudes no varen poder accedir als menjadors escolars.

I aquí també hi ha una mica d’explicació respecte d’aquesta

disminució d’assistència als menjadors escolars aquests anys de

crisi.

Nosaltres, evidentment aquest curs 2015-2016, un curs que

nosaltres ja trobàrem programat perquè assumírem el govern el

mes de juliol del 2015, per tant, un curs que ja estava

programat, ens posàrem a fer feina per poder fer la

convocatòria el més prest possible.  Per circumstàncies

administratives, d’organització... realment la convocatòria ja
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sortir just abans de Nadal, però l’hem accelerada al màxim i

puc dir que en aquests moments, aquesta mateixa setmana ja

hem signat les ordres de pagament que s’envien a Tresoreria i

esperam que en un temps prudencial ja es puguin abonar

aquestes ajudes.

Però nosaltres -i ja entram un poquet en el camp de la

propera convocatòria d’ajudes-, el nostre plantejament és de fer

la convocatòria avançada al curs. L’objectiu és aconseguir que

el mes de setembre tots els alumnes que tenguin ajudes de

menjador ja sàpiguen que tendran aquestes ajudes i que els

pagaments es facin el més prest possible.

Per a aquest objectiu, una vegada resolta la convocatòria

d’aquest curs, ens hem posat a fer feina per a la propera

convocatòria i en aquests moments podem assegurar que dins

el mes d’abril, probablement en la segona quinzena d’abril

traurem la convocatòria d’ajudes de menjador per al curs 2016-

2017, per tant, amb el curs encara no començat.

És evident que treure la convocatòria anticipada de curs

genera una sèrie de problemes perquè hi ha alumnes que no

saben a quin centre estaran matriculats o alguns alumnes que

són d’incorporació tardana i que no..., que per tant no tendrien

accés a aquestes ajudes. Per evitar aquesta situació, farem un

període ordinari que segurament serà dins el mes de maig

perquè els alumnes que ja estan matriculats a centres educatius

i que en principi continuaran matriculats en aquells centres

educatius ja puguin fer la seva solAlicitud, però llavors també

obrirem dos períodes extraordinaris just a finals de juny per a

Primària i a principis de juliol per a Secundària, perquè els

alumnes que es matriculin de nou a centres educatius també

tenguin la possibilitat de fer la solAlicitud d’ajudes. 

L’objectiu és que durant el mes de juliol es faci tota la

tramitació de les solAlicituds i les baremacions i que el primer

dia de curs, a ser possible, estiguin penjades les llistes

provisionals. Vostès saben que es pengen llistes provisionals

d’adjudicació de les ajudes, es dóna un període d’alAlegacions

per esmenar possibles errors que hi pugui haver en aquestes

llistes i després es fa la publicació de les llistes definitives.

Aleshores, pensam que dins la darrera quinzena de

setembre, que serà la primera quinzena de curs, podem tenir tot

aquest procés resolt i per tant, en aquell moment els alumnes

que tenguin ajudes de menjador ja sabran que tenen aquestes

ajudes i per tant, podran assistir al menjador amb la garantia

que tendran aquest suport del Govern, l’objectiu és aquest.

Una altra aspecte important a més de l’avançament de les

ajudes de menjador és que també per primera vegada la

convocatòria del curs que ve, tot i que haurem de salvar alguns

problemes administratius que ens hem trobat, però pensam que

són salvables, també hi tendran accés les famílies dels centres

concertats. En aquest sentit, hi ha famílies amb dificultats

econòmiques que també van a centres concertats i, per tant,

també tenen dret a accedir a aquestes ajudes i, en aquest sentit,

farem una convocatòria oberta també als centres concertats. En

aquests moments hi podien accedir alumnes de centres

concertats, però només si eren derivats des d’escolarització, i

nosaltres farem una convocatòria oberta en aquest sentit.

Un altre aspecte importants és que per poder fer aquesta

convocatòria avançada hem hagut de fer una convocatòria

plurianual, per tant, el que tenim és en aquests moments una

reserva del pressupost de 2016 al voltant d’uns 400.000 euros,

que es destinarà a aquestes ajudes i el 1.100.000 restant, fins

arribar al 1,5 milions, anirà a càrrec del pressupost del 2017.

Per tant, el pagament d’aquestes ajudes es farà en dos

pagaments: un, dins el primer trimestre de curs, amb càrrec a la

partida pressupostària de 2016, i l’altre, dins el primer trimestre

del següent curs, amb càrrec a la partida pressupostària de

2017. Aquestes partides pressupostàries són suficients per

poder garantir el pagament durant el període corresponent i que

les famílies no hagin de fer aquest avançament i en aquest sentit

els mateixos centres educatius s’organitzen per poder fer els

pagaments corresponents sense que les famílies hagin de fer

l’avançament econòmic.

I bàsicament crec que ja he explicat tots els aspectes

corresponents... Ah!, un altre aspecte interessant és que

aquestes ajudes, evidentment, no cobreixen el total de l’ajuda

del cost de menjador, perquè hi ha una certa disparitat quant a

preus de menjador en els centres educatius de les Illes Balears.

Aleshores, per poder fer aquestes ajudes hem fet una mitjana de

preu de menjador respecte de les ajudes que s’havien donat els

cursos passats i en aquest sentit ens surt un preu ajustat que serà

el que subvencionarem per evitar aquesta disparitat de preus

que hi ha en els menjadors escolars.

Bé, bàsicament crec que us he donat una visió, els he donat

una visió global de quins són els canvis que proposam, pensam

que són canvis molt importants que facilitaran l’accés a

aquestes ajudes per a moltes famílies que en aquest moment no

hi podien accedir, i sobretot famílies que tenen una necessitat

econòmica important i que és tan important en aquest moment

de crisi econòmica, on encara hi ha moltes famílies que

pateixen problemes econòmics importants.

Moltes gràcies per haver-me escoltat. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribas. Procedeix ara la suspensió de la sessió

per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que els

grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes

o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si

volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, el Sr. Ribas

i Seguí pot contestar globalment o individualment.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I

COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

A les preguntes? Sí, bé, tenint en compte que és un tema

molt concret i que tal vegada algunes qüestions es repetiran, si

us sembla bé contestaré de cop totes les preguntes al final i

que...

EL SR. PRESIDENT:

Globalment, venga idò.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I

COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

Exacte, i així agilitarem una mica també. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la

diputada... Ah!, el Sr. Vidal, per un temps de deu minuts.

(Algunes rialles)

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Primer de tot, gràcies, Sr. Director general per la seva

compareixença. Vull manifestar que quan li han demanat la

seva compareixença quatre membres d’aquest parlament, l’ha

acceptada, i molt bé, però també vull fer constar que no quatre,

sinó vint-i-cinc, dijous passat demanaven la compareixença del

director general de l’Oficina del Menor i no varen voler que

vengués, que nosaltres creim que la informació al Parlament ha

de ser a tots els àmbits la mateixa. Enhorabona a vostè i em sap

greu que els altres companys no donin suport quan feim una

solAlicitud de compareixença.

Tres preguntes concretes. Vostè ha dit que el pressupost

havia passat de l’any 2007-2008 que era 1,5 milions havia

arribat a 700.000 euros i tenen pressupostat per a l’any que ve

un altre pic 1.500.000 euros, molt bé. I després vostè ha dit que

enguany podran solAlicitar l’ajuda també els colAlegis

concertats; els colAlegis concertats representen un 40% de

població, i jo li deman.., un 40% d’alumnat, jo li deman: vostè

creu que amb un pressupost d’1.500.000 euros hi cabrà la

solAlicitud d’un 40% més d’alumnes?

Hi ha dues preguntes més també molt concretes, ha parlat

de possibles problemes administratius o que fins ara no s’havia

pogut treure el llistat d’enguany fins a aquesta setmana també

per problemes administratius, quins problemes són?

I la tercera pregunta, i darrera, seguirà els mateixos criteris

que aquests anys anteriors i els mateixos criteris s’aplicaran a

la pública i a la concertada?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, hi va primer Podem. 

EL SR. PRESIDENT:

Ha estat un lapsus calami d’aquest president, em sap molt

de greu. Té la paraula la senyora...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

No t’ho tindré en compte, Andreu, però això no pot tornar

ocórrer.

(Algunes rialles i remor de veus)

Bé, moltes gràcies, per la seva compareixença, Sr. Ribas. La

veritat és que era una qüestió que ens preocupava a tots els

grups parlamentaris que vàrem demanar aquesta

compareixença, precisament perquè afecta una de les qüestions

que més ens importa quan parlam del rescat de les famílies que

més necessitat tenen d’aquest rescat. I res, agrair el fet que hagi

explicat i que ens hagi tranquilAlitzat, almanco a jo, en el sentit

que aquestes convocatòries es faran de manera avançada,

perquè precisament un dels problemes que havíem detectat era

el fet que les famílies que demana aquestes ajudes no ho podien

fer perquè havien de bestreure els diners. Aquest era un dels

nusos gordians, no?, el problema de les beques de menjadors

i d’altres tipus, però en concret d’aquestes el fet que s’hagi

d’avançar els diners precisament per a famílies que tenen

dificultats per arribar a finals de mes i que precisament per això

demanen les ajudes de menjador.

Tenc, però un parell de preguntes de caire general, una de

les quals me l’ha llevada el Sr. Vidal, sobre els criteris de

pública-concertada, crec que també ens interessa conèixer si hi

ha diferències entre els criteris que es tendran en compte o que

es posaran damunt la taula per concedir ajudes a estudiants de

pública i de concertada. 

Després aquestes, vostè ha dit que els diners que encara

s’han pressuposat enguany per fer front a aquestes demandes

que hi ha d’aquestes ajudes és insuficient, s’ha fet per part de

la conselleria un càlcul dels diners que serien suficients, que

s’haurien de menester per cobrir de manera total el que es

necessita perquè aquestes ajudes arribin a totes les famílies que

les demanen i les necessiten?

Després, també ha explicat que les ajudes no cobreixen el

total del cost de menjador i em demanava, i de fet ho hem

demanat alguna vegada, si no hi ha beques completes, és a dir,

si no es cobreixen famílies que tenen una necessitat perquè

siguin molts de fills i de filles o perquè tenguin una situació

econòmica pitjor, si no hi ha un càlcul o uns barems perquè hi

hagi famílies que puguin optar a la totalitat de les ajudes de

menjador i no només a una part d’aquestes, com són els criteris

que se segueixen per regular-ho?

Després, en tercer lloc i darrer lloc, bé, n’hi ha quatre, però

una ja està feta, és... clar, com que ara ja s’han plantejat

aquestes altres mesures o aquesta altra manera de fer-ho per la

qual ja no s’han d’avançar els diners, fins quan hauran
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d’avançar les famílies els diners? És a dir, si aquesta darrera

convocatòria implica que ja no s’hagin d’avançar els diners o

si encara continuaran durant un mesos havent de posar els

diners, és a dir, quan s’acabarà aquesta manera de concedir les

beques que en realitat obligava les famílies a posar els diners

per avançat i que per això, precisament com vostè bé ha

explicat, hi ha hagut una caiguda en els darrers anys dels

alumnes que gaudien d’aquest servei.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo, i disculpes una altra vegada. Ara sí,

pel Grup Parlamentari...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Era una broma, eh!

EL SR. PRESIDENT:

...pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.

Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Director

general. Creiem que... bé, vull fer-li arribar l’enhorabona des

d’aquest grup perquè nosaltres presentàrem, juntament amb els

companys de MÉS per Menorca, una proposició no de llei

demanant aquesta agilitació dels ajuts i veim que amb un curs

acadèmic, per una banda, s’ha aplicat un augment, que ja

enguany hi ha un augment a 1.100.000 euros; l’any que ve es

preveu aquest augment a 1,5 milions. Per tant, anam en bon

camí, quasi hem duplicat les ajudes del curs 14-15. I també

enhorabona per l’agilitació dels tràmits, que hi havia tot aquest

problema, perquè no hem de descuidar que parlam de

l’alimentació, que és una necessitat bàsica; que sabem que hi ha

alumnes que gairebé fan aquesta única menjada en condicions

durant el dia, gràcies al servei de menjadors a les escoles i a

aquests ajuts per poder gaudir-ne.

Veig que fins i tot hi ha previsió de donar resposta a

aquestes necessitats d’escolarització que hi ha més tardanes,

que el mes d’abril no podem garantir que hi hagi aquells

alumnes que es matriculen el mes d’abril, perquè ja sabem la

fluctuació que tenim de població en aquestes illes.

Voldria fer esment del tema que feim de pública i

concertada, que jo no tractaria l’escola en si, sinó els usuaris.

Hi pot haver alumnat i famílies que assisteixen a concertada

perquè el Govern té obligació de concedir una plaça

subvencionada amb doblers públics, pot passar que l’escola

pública sigui plena i per tant se li ofereixi una escola

concertada, però aquest alumnat pot venir de famílies amb

necessitats, i no totes les concertades són iguals, per ventura

tenim la idea d’una concertada a un lloc de població -parlaré de

Palma-, amb una sèrie de privilegis, un barri amb una estabilitat

social, amb persones que fan feina, però també tenim escoles

concertades a barris amb necessitats i que hi assisteix alumnat

que necessita d’aquestes ajudes. Per tant, hauríem de pensar

amb els alumnes i no amb l’oferta que li donam.

I una pregunta que voldria fer és que també sé que hi ha

aquesta necessitat, és el projecte..., quin projecte hi ha

d’ampliar el servei de menjador a l’alumnat de secundària? I

parl perquè visc a un poble, en concret és Algaida, allà on

l’alumnat se’n va al poble veïnat que és Llucmajor, allà on

tenim l’institut, i ens trobam que alumnes d’entre 12 i 16 anys,

quan tornen de l’institut no tenen un servei de menjador perquè

a l’institut no es dóna i demanden de poder gaudir del servei de

menjador de la mateixa escola pública. Quines possibilitats hi

haurà de poder donar resposta a alumnes que al cap i a la fi són

infants, són menors d’edat, de 12 a 16 anys?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells... Perdó, pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula

la Sra. Sureda. No em tornaré equivocar, no em tornaré

equivocar.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, avui estam un poc espessos...

EL SR. PRESIDENT:

Especialment la presidència.

(Algunes rialles)

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, per venir a aquesta compareixença. Jo davant la

solAlicitud de les convocatòries de les diverses línies d’ajuts,

també em pensava que a part de les ajudes de menjador, també

podríem parlar tal vegada de les ajudes al transport i de llibres.

Però bé, si és així, ens en podria fer quatre pinzellades i si no

ja serà a un altre moment. 

Donar l’enhorabona pel tema de la convocatòria avançada,

creim que és molt important que les famílies tenguin aquestes

ajudes abans de..., perquè moltes vegades el que vostè ha dit,

que no accedien als menjadors per por de no poder-ho pagar.

Molt encertat també el tema de donar accés a les famílies

dels centres concertats, com molt bé ha dit la portaveu de MÉS

per Mallorca, no totes les escoles concertades són escoles

d’elit, vull dir que hi ha moltes escoles concertades que tenen

el mateix tipus d’alumnat i sobretot als pobles, a la majoria de

pobles passa això, que tenen el mateix alumnat que a la pública.

Fins i tot, ans al contrari, també passa de vegades i crec que és

important que s’hi hagin adherit, són realment les necessitats de

l’infant i l’aliment de l’infant el que importa.

Jo sí que li voldria fer..., moltes de les preguntes, algunes de

les preguntes que li volia fer també ja les hi han plantejat, el
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tema de poder garantir si rebran els ajuts així com està previst

i no amb retard perquè puguin accedir als menjadors escolars.

El tema de la valoració que se seguirà per poder donar els

diferents tipus d’ajuda, ja que, com ha dit, no pot arribar a

tothom i, per tant, amb quina valoració i quins criteris es farà.

Si s’ha calculat el cost necessari per poder abastar les

necessitats reals.

I després tenim constància que hi ha hagut qualque

ajuntament que ha hagut de fer una previsió de fons, per poder

garantir als centres escolars que els infants almanco poguessin

menjar un pic al dia. A veure si teniu constància de quants

ajuntaments a Balears han hagut de fer aquesta provisió de

fons.

Crec que no he deixat res, en tot cas enhorabona i esperem

que aquesta convocatòria avançada sigui real, sobretot a l’hora

de fer-la efectiva. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Disculpes, també. I ara pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Castells, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també, Sr.

Ribas, per assistir aquí. Vostè assisteix aquí perquè li ho hem

demanat uns quants diputats i aprofito, ja que el Sr. Vidal ha fet

referència a per què algunes compareixences no són aprovades,

recordaré una mica el motiu pel qual vostè és aquí. El Sr. Ribas

no és aquí perquè ell pugui venir a explicar..., hablar de su

libro, com es diu, sinó perquè es va aprovar una proposició no

de llei que els grups..., per part del ple, al qual vostè va prendre

la paraula i molt amablement va donar-hi suport, cosa que

evidentment cal agrair-li, perquè posàvem sobre la taula un

tema de gestió molt difícil i des del Parlament volíem instar i

donar suport al Govern perquè ho tirés endavant, perquè ja

sabem que el Govern lògicament té molts expedients oberts,

moltes prioritats, els directors generals no donen l’abast. I

aleshores és important que el Parlament, aquesta és una de les

nostres funcions, assenyali prioritats, perquè per això nosaltres

som la interfície entre la societat i el Govern, assenyali

prioritats i li digui al Govern quan escau, en quines coses

creiem que s’ha de centrar. Aquest és el motiu de demanar

aquesta compareixença.

I la compareixença a què vostè ha fet referència, jo crec que

vam ser molt clars, és a dir, el que creiem que no val és fer

perdre el temps dels membres de la comissió per anar traient

punta a un tema que ja està amortitzat, només per al morb,

diguem, i per donar carnassa als mitjans. I aquesta és la

diferència que jo hi veig entre els dos casos, entre el cas que

ens ocupa avui i el que vostè ha fet referència.

He explicat el per què d’aquesta proposició no de llei. Som

davant d’un tema, que a vegades potser davant dels grans temes

polítics que ens ocupen, ara per exemple parlam de la llei de

l’impost turístic, és un tema doncs que lògicament capta molta

atenció mediàtica, és un tema que tal vegada és més discret,

més modest, però que és molt important i que afecta molta gent,

i que el més greu de tot és que es gestionava malament, de

forma recurrent i insistent, malgrat que tots els sectors

implicats, sobretot les federacions de pares i mares ho

criticaven. Jo recordo una vegada una conversa, i això ho trec

a colAlació per advertir-lo dels problemes que es pot trobar en

la gestió d’això, amb un antic responsable de la Conselleria

d’Educació en què per justificar-me perquè aquests ajuts

sortien tard, em feia una disquisició sobre què era una beca i

què era un ajut. La disquisició és totalment fora de lloc, perquè

el procediment no és un mitjà en ell mateix, sinó que és una

finalitat per aconseguir uns objectius polítics. 

I aquí els objectius polítics que tenim són que hi ha uns

doblers que té la conselleria i que hem d’aconseguir que arribin

a qui més els necessita, i aquesta és la finalitat política. Jo li ho

dic perquè moltes vegades, malauradament, els responsables

polítics es deixin imbuir per aquesta dinàmica funcionarial i

que després acaben alliçonant els sectors afectats, explicant-los

que una cosa és una beca i altra cosa és un ajut. Escoltin, no em

vingui amb històries i mirem a veure com ho podem fer por

solucionar-ho. Jo evidentment, i a més perquè ens coneixem de

fa anys, estic convençut que vostè no caurà en això, però en el

meu cas, com a grup parlamentari, doncs volem insistir en això

i d’alguna manera volem apressar-lo en aquest sentit perquè no

perdem mai de vista quina és la finalitat política i és que

aquests doblers i aquests mitjans, en aquest cas parlam fins i tot

d’aliments, arribin a les persones que els necessiten.

I això em porta, d’alguna manera, a quin és el motiu

d’aquesta compareixença, tot i que hi he fet una referència

inicialment. Quan vam aprovar aquesta proposició no de llei,

em sembla que era el mes d’octubre, ja vam incloure que

aquesta comissió havia de fer-ne el seguiment, precisament per

tot això que li estic dient, perquè el dia a dia se’ls menja perquè

tenen molts temes oberts, tenen moltes urgències, temes que no

estan previstos que es posen sobre la taula, urgències a les

quals han de fer front, i per tant a nosaltres ens va semblar que

era important fer tot l’èmfasi i d’alguna manera empènyer-lo i

posar-lo -amablement, si vol- entre l’espasa i la paret de dir,

“escolta, aquest tema ha de sortir abans que comenci el curs”,

i crec que si ho aconseguim en aquest primer curs, que és el

primer curs de la seva gestió, doncs serà una gran notícia i serà

motiu de felicitació, i ja ho dic en futur perquè evidentment

vostè aquí ha expressat un programa, que és que això surti

publicat el mes d’abril, i esperem que es faci realitat.

Abans d’entrar a un parell de preguntes que vull fer-li, vull

comentar, del pla que vostè ens ha presentat, que tal com ha dit

la portaveu de MÉS per Mallorca crec que està molt bé que

s’hagi previst aquesta convocatòria ordinària i extraordinària.

Evidentment tot té els seus pros i els seus contres; el fet que ho

facem avançat jo crec que afavoreix la gran majoria, però pot

efectivament discriminar una petita minoria. Per tant el felicito

per haver trobat aquesta solució per no deixar exclosos aquests

alumnes d’incorporació tardana.

El segon tema a què tots els portaveus aquí han fet

referència, privat, concertat, jo crec que en aquest cas (...)

totalment l’aproximació que ha fet la Sra. Busquets, és a dir,
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aquí no estem parlant de centres, estem parlant de nins, de

fillets; aleshores és igual que vagin a una escola privada o a una

escola concertada, això no té importància; no tindria sentit que

no estiguéssim arribant a un fillet que va a una escola

concertada i que ho necessita, i en canvi estiguéssim donant un

ajut a un fillet que va a una escola pública, i en aquest sentit

prenc nota de la preocupació del Partit Popular del fet que

aquests ajuts arribin als centres concertats pot generar una

distorsió en el sistema; pensava que precisament els que sempre

presumien de ser els defensors dels centres concertats eren

vostès, però, bé, ja veu que com molt bé va dir el Sr. Camps

una vegada, el conseller March era un mur de contenció contra

l’extrema esquerra i ell era una persona partidària dels centres

concertats, i bé, vam fer una mica de broma sobre això, perquè

evidentment, almenys pel que fa al nostre grup, a nosaltres en

aquest sentit ens sembla una excelAlent notícia i totalment

coherent, que els alumnes que van als centres concertats, que

no els centres concertats, els alumnes que van als centres

concertats siguin tractats amb igualtat amb els que van als

centres públics, perquè del que estam parlant és de necessitats

imperioses que nosaltres, com a comunitat que ens volem

solidària i justa, hi hem de fer front.

Anant a les preguntes, i una mica també en la línia del que

plantejava la Sra. Sureda, a la proposició no de llei que vam

aprovar instàvem el Govern perquè tots els ajuts es gestionessin

de forma unificada. A veure, això no té importància, que sigui

una convocatòria o que siguin diverses, però sí que hi havia la

intenció que almenys en el calendari, quan la naturalesa de

l’ajut ho fes possible, s’avancessin, és a dir, no només avencem

les de menjador, que estic d’acord amb vostè que són les més

importants, per tant jo entenc que vostè..., al final sí, jo entenc

que vostè hagi vengut aquí a parlar-nos sobretot de les ajudes

de menjador, tot i que recordo que la proposició no de llei

parlava de les altres; per què?, perquè són les més urgents, són

les més imperioses, i de fet són les que van protagonitzar

bàsicament el debat quan vam aprovar aquesta proposició no de

llei, però és important que no perdem de vistes les altres perquè

tot són ajudes per a la millora de les condicions d’estudi dels

alumnes del nostre sistema educatiu, per tant ajuts de llibres,

ajuts de transport escolar, també parlàvem d’ajuts d’escola

matinera... És important, tot i que reconec, eh?, tot i que

reconec que potser no són de tanta emergència, però fer-hi

esment i no perdre’ls de vista. Per tant aquesta seria la primera

pregunta.

I, la segona pregunta, també un element que estava

contingut a la proposició no de llei era el que podríem dir

reducció de tràmits burocràtics, és a dir, el fet que, clar, molts

ajuts que van adreçats a persones sense mitjans fa que siguin

les mateixes famílies les que han d’aplicar a tots i cadascun

d’aquests ajuts; aleshores nosaltres parlàvem de la convocatòria

unificada perquè ens semblava que era una manera que amb

una sola entrega de documentació la conselleria tingués tots els

elements per poder decidir. Aleshores m’agradaria que ens

pogués d’alguna manera..., ja ha fet referència a alguna

simplificació en els tràmits, però estaria bé saber això, a les

famílies quins tràmits els estalviarem amb aquesta nova

orientació dels ajuts. 

I això és tot de moment. Moltes 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, y gracias, Sr. Ribas, por su

comparecencia. Primero quiero comentarle un poco lo que ha

comentado el resto de los grupos, que nos ha sorprendido

cuando ha comentado las dos diferentes convocatorias, una

para los colegios públicos y otra para los concertados. También

consideramos que estas convocatorias están abiertas a niños, a

las familias, por necesidades económicas, independientemente

del colegio al que vayan. Entonces para ver si nos podía decir

si efectivamente va ser una sola convocatoria de ayudas para

familias con necesidades.

También me gustaría saber cuál va ser el organismo

evaluador de las necesidades de la ayuda, dónde va a estar,

porque en un principio se comentó aquí en una comisión que a

lo mejor podrían ser los propios colegios los que determinaran

los criterios y..., o sea, las familias que necesitaran estas

ayudas, pero... para ver si nos comenta si va a ser un organismo

a nivel de conselleria. Y también nos preocupa saber si va a ser

una ayuda que va a garantizar que todos los alumnos que lo

necesiten van a tenerla, o sea, que un colegio no haya alumnos

que sí tengan esta ayuda y otros que necesitándola no les llegue

la subvención.

Y por último también quiero comentarle que es muy

importante que se tengan en cuenta los institutos, porque es

cierto que en casi ninguno hay comedor y es verdad que

muchos alumnos que en primaria sí que tienen esta ayuda pasan

al instituto y no se tiene, y son niños que lo necesitan. 

Y és muy importante también las ayudas de transporte; sí

que nos parece muy importante que nos comente algo por lo

mismo, porque colegios de primaria sí que suele haber en todos

los barrios, pero institutos no hay en todos los barrios y

entonces sí que consideramos muy necesaria esa ayuda de

transporte para los alumnos que lo necesiten.

Y..., bueno, también si nos podía dar alguna idea sobre las

ayudas a libros, que también los libros es un gran mazazo para

todas las familias al principio de curso, y creemos que son

ayudas que se necesitan sí o sí, porque si no esas familias es

que no pueden comprar material.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Casanova per deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar-li les

gràcies per la seva compareixença. Des del Grup Parlamentari

Socialista pensam que aquesta compareixença era necessària;

ja ho ha explicat el Sr. Castells, ja ho ha explicat abans, creiem
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que s’ha d’anar veient com es va desenvolupant. Li he de donar

l’enhorabona per la gestió que s’està fent concretament de les

ajudes de menjador. Crec que a la fi es pot avançar en aquest

tema, que era un tema que estava enquistat durant molt de

temps i que afectava molt les famílies.

Vostè ha comentat que s’ha reduït el nombre d’usuaris dels

menjadors segurament perquè moltes vegades no podien

avançar, i això incidia, que és el que nosaltres pensam que és

molt important, a millorar un tema fonamental que és el tema

de la conciliació familiar, és a dir, mitjançant les ajudes de

menjador es pot avançar en el tema de la conciliació perquè

moltes famílies podran deixar els seus fills. 

Malgrat tot he vist que té la convocatòria bastant trillada,

però així i tot li volia fer un parell de preguntes que crec que

són importants. Per una banda ha parlat de la disparitat de

preus i que se subvenciona una part; m’agradaria saber quin

percentatge del cost aquest mitjà que tenen previst se

subvencionarà. 

I després hi ha una altra cosa que també em preocupa, que

és, en l’àmbit de la gestió el Sr. Castells ha dit que ja en

aquesta PNL es parlava de reduir la tramitació burocràtica, i

també sobretot de donar-li un caire..., si s’ha pensat a donar-li

un caire territorial. És a dir, hi ha diferències substancials entre

els diferents territoris que conformen les Balears, i per tant

potser s’haurien de donar solucions específiques i aquest procés

apropar-lo més, en funció de les diferents illes o els diferents

llocs.

També m’agradaria saber si simplement tendran aquest

procés els diferents ajuts de transport i llibres.

I sobretot hi ha una cosa que no ho acabo de veure clar, tal

vegada és que no ho he entès bé, vostè parla de tres

convocatòries, una d’ordinària i dues d’extraordinàries, però

concretament, i per això li parlava en el caire territorial,

concretament a l’illa d’Eivissa i Formentera, tenim un problema

molt important d’arribada d’escolarització tardana. Clar, si es

fan totes les convocatòries i es resolen a principi de setembre,

perquè és el que es necessita, després tindrem un muntant, que

a Eivissa i Formentera és molt considerable, en el qual arriben

el mes de setembre, octubre, etc., i no podran optar a aquests

tipus d’ajut. I concretament és gent que potser tinguin

necessitats d’aquests ajuts.

I després, també i relacionat amb el que parlava d’integrar

el menjador de secundària, i concretament el tema de la

territorialitat, si es preveu augmentar el nombre de menjadors,

especialment implementant algun tema de transport; em

refereixo a municipis de poblament dispers, concretament els

municipis d’interior amb poblament dispers, més concretament

el municipi de Sant Joan de Labritja, que és un municipi que té

el poblament molt dispers, té 100 nuclis molt separats i els

alumnes s’han de moure.

És tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la contesta té la paraula el Sr.

Ribas.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I

COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

Moltes gràcies. A veure, esper no deixar-me cap pregunta

i miraré d’agrupar-les una mica. El tema d’incloure dins la

convocatòria la concertada, Sra. Ballester, no fem dues

convocatòries, jo he dit que inclouríem dins la convocatòria

l’escola concerta. Per tant, es una sola convocatòria, amb

criteris únics i sense diferenciacions en aquest sentit. És una

sola convocatòria. Per tant, els criteris que se seguiran per

adjudicar les ajudes són comuns i bàsicament tenen un

component social i un component econòmic. 

En aquest sentit, amb el component econòmic donarem, a

més aquí sí que no hi ha un canvi substancial, és com s’ha fet

fins ara, hi ha un escalat de nivell de renda..., bé, es calcula la

renda familiar i s’extreu la renda personal de la unitat familiar

i, en funció d’aquest escalat, es dóna una sèrie de puntuació i

amb aquesta puntuació s’accedeix a aquesta ajuda. I després hi

ha un seguit de criteris socials de compensació, que fan

referència a la situació social d’aquell alumne, o a

condicionants familiars: discapacitats, famílies nombroses,

famílies monoparentals, i un seguit de punts extra que des dels

mateixos consells escolars valoren, en funció d’una

documentació objectiva evidentment que ha d’aportar la

família, la situació social d’aquell alumne i es dóna una sèrie de

puntuació extra per poder accedir a aquestes ajudes.

Perquè se’n facin una idea, i això també dóna resposta a la

pregunta quant a si és suficient la quantitat aportada o si

l’increment... o la inclusió de la concertada generarà alguna

distorsió, nosaltres esperam que no. És cert que pot generar

alguna distorsió quant a les ajudes de menjador que donam per

a criteris de transport. Vull dir que la convocatòria és doble,

per un costat hi ha una part, que és la part majoritària dels

doblers, que es dóna en funció d’aquests criteris

socioeconòmics; però després hi ha una part de la convocatòria

que respon a necessitats de transport. Vull dir, alumnes que

perquè van a centres concertats i utilitzen transport escolar...,

a centres concertats perdó, a centres amb jornada partida i per

qüestions de transport han de quedar a menjador, tenen aquesta

via alternativa que no exclou, vull dir..., no exclou no, vull dir:

es poden presentar a les dues convocatòries, però si reben ajuda

per part de la socioeconòmica, evidentment ja no en reben per

la part de transport. I altres persones que han demanat l’ajuda

de menjador per motius de transport, poden accedir a aquesta

ajuda.

Normalment tots els que demanen l’ajuda per motius de

transport, reben aquesta ajuda, fins al punt que tradicionalment

cada any sobra un romanent que s’acaba afegint a l’ajuda de

motius socioeconòmics. Per tant, en aquest sentit no hi ha cap

pèrdua econòmica per a les famílies.

Problemes administratius. Jo que vénc de fora del món de

l’administració, els he de dir que una de les coses que duc

pitjor és el tema dels procediments administratius. Per treure
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una convocatòria d’ajudes, hem de passar 16 passes diferents,

d’informes a diferents serveis i a diferents departaments del

Govern..., perdó, 16 no, 17, perquè enguany ens n’han afegida

una més i la convocatòria, a més de publicar-se en el BOIB,

s’haurà de publicar un resum en el BOE. Jo entenc que

l’administració ha de dur un control i ha d’establir un seguit de

garanties respecte de com s’utilitzen els doblers públics i que,

desgraciadament, per la situació que hem viscut els darrers

anys, i el malbaratament o els possibles casos de corrupció, ens

empenyen a incrementar aquests controls sobre la gestió dels

doblers públics, però això provoca problemes a la gent que

intenta fer una gestió acurada i pensant amb els ciutadans. 

I li he de dir, Sr. Vidal, que aquesta situació per a una

persona que arriba de fora de l’administració sorprèn i astora,

te deixa astorat. Són problemes administratius que tenim, que

hem de resoldre evidentment, però que allarguen els tràmits per

poder treure aquestes convocatòries. I és així, si en algun

moment vostès que són els legisladors canvien la legislació i

ens simplifiquen aquests tràmits administratius, des de les

persones que feim gestió els ho agrairem eternament.

I això també va vinculat, em demanava sobre els problemes

administratius amb la conselleria, miri, la transferència dels

doblers..., amb la concertada, perdó, la transferència dels

doblers es fa als centres educatius que són els que després van

gestionant i van fent els pagaments a les empreses de menjador.

Aleshores, el problema que ens trobam és que les escoles

públiques depenen de l’administració i per tant, la transferència

de doblers és directa. Els centres concertats no formen part de

l’administració i per tant, haurem de signar uns convenis

bilaterals amb cada centre concertat per poder fer la

transferència de doblers. I això sí que ens genera alguns

problemes amb els serveis jurídics i amb Intervenció per veure

com ho hem de fer. Em sap greu.

Què més? La Sra. Camargo em demanava sobre beques

completes. I també vinculat amb la pregunta que em feia la Sra.

Sureda respecte de les ajudes que donen els ajuntaments. Miri,

les ajudes de menjador tenen un component educatiu, però

bàsicament tenen un component social, i les competències a

l’àmbit social són dels serveis socials als ajuntaments. I per

tant, entenem que les ajudes de menjador que donam des de

l’administració autonòmica, des de la Conselleria d’Educació,

són unes ajudes importants però que la part social i aquestes

ajudes..., no són substitutòries per dir-ho d’alguna manera de

les ajudes que han de donar els serveis socials a les famílies

que tenen una situació problemàtica i que estan en mans amb

expedients als serveis socials. I en aquest sentit, també els

mateixos serveis socials ja s’encarreguen de complementar

aquestes ajudes fins i tot fins al cent per cent de les famílies que

més ho necessiten. I en aquest sentit puc dir que les ajudes que

donam des de la conselleria són un complement a les que donen

els serveis socials, que és a qui realment correspon la

competència.

L’avançament del pagament. Clar, nosaltres hem de

mantenir un cert equilibri entre les garanties processals, perquè

les ajudes arribin precisament als alumnes que ho necessiten i

que a més estan matriculats en els centres educatius i l’agilitat

per fer aquest pagament. Aleshores això ens obliga a haver

d’esperar que els alumnes estiguin matriculats en els centres

educatius per poder fer el pagament, i per això no es pot acabar

de resoldre tot el procediment fins al mes de setembre, que és

quan sabem que els alumnes estan matriculats en els centres

educatius. Això és vera que fa que probablement els primers

quinze dies de curs o dins el mes d’octubre probablement els

doblers encara no hauran arribat als centres educatius, però, si

els centres educatius saben que hi ha un compromís, perquè

estan publicades les llistes d’adjudicació, i que rebran els

doblers de les ajudes d’aquells alumnes, li puc assegurar que

els centres educatius no tenen cap problema per arribar a

acords amb les empreses que gestionen els menjadors i que els

alumnes des del primer dia quedin a menjador, en aquest sentit

no hi ha cap problema.

Una altra cosa que m’han demanat és el tema de l’ampliació

a Secundària, que també m’ho han demanat des de diversos...,

és un tema que ens ocupa i ens preocupa. En aquest moment hi

ha una diferència entre menjadors escolars de Primària i

cafeteries a Secundària, també hi ha una diferència d’espais, la

majoria dels centres de Secundària, els espais que tenen de

cafeteria són molt limitats i molt petits per poder fer un

menjador en condicions, per dir-ho d’alguna manera, i és un

tema que en aquests moments tenim en revisió. 

Volem revisar la normativa tant de menjadors escolars com

de cafeteries per ampliar l’oferta i millorar la qualitat dels

menjadors escolars i en aquest sentit hi treballam. És evident

que per a aquest curs que ve serà complicat que des de les

cafeteries es puguin donar... bé,... realment amb els contractes

de cafeteria, la cafeteria podria donar aquest servei, però és

vera que no està establert com a una cosa obligatòria, per dir-ho

de qualque manera, no? És un tema en el qual haurem de

treballar i que a mig termini probablement podrem trobar una

solució, però els coment que no és una solució fàcil, per

limitacions d’espai i per tipus de contractació de cafeteries,

però que hi treballam, hi treballam.

Algunes de les preguntes que m’han fet em permeten també

explicar una cosa que havia oblidat abans o... almanco havia de

deixar alguna cosa també perquè vostès em poguessin fer

preguntes, hi haurà un període ordinari, que serà el període

probablement dins el mes de maig, on es faran les solAlicituds,

però serà un període previ, només el podran fer els alumnes que

ja estan matriculats als centres i saben a quin centre estaran

matriculats al curs següent; després hi haurà els dos períodes

per poder fer la solAlicitud dins els períodes de matrícula quan

facin les matriculacions. I després, per als alumnes

d’incorporació tardana que s’incorporen al llarg de tot el curs,

tenim prevista una reserva fins al mes d’abril d’una quantitat

que aquest curs que està en marxa està al voltant de 5.000 euros

per poder cobrir les necessitats d’aquests alumnes i

evidentment aquesta reserva es mantindrà per a la convocatòria

del 2016-2017.

Per tant, ens preocupa poder cobrir totes les necessitats al

llarg de tot el curs, de la incorporació dels alumnes tot i que,

com a administració evidentment necessitam tenir una previsió

d’aquesta despesa i estam obligats a fer una convocatòria

inicial del gruix de l’alumnat per poder cobrir aquestes

necessitats, però intentam preveure tota la casuística tot i que

probablement algun cas específic se’ns pot escapar, però
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intentam cobrir tota la casuística possible per poder atendre les

necessitats dels alumnes.

Parlàvem de reducció de tràmits burocràtics, que el Sr.

Castell em demanava, ja hem fet una reducció de tràmits

burocràtics i intentam demanar el mínim de documentació

possible, però hi ha uns mínims necessaris que hem de demanar

per poder justificar les situacions per les quals concedim

aquesta ajuda, bé sigui la situació familiar, necessitarem un

llibre de família per a família nombrosa, per exemple, o alguna

documentació d’aquestes serà necessària tot i que dins

l’agilitació de l’administració, i si aconseguíssim fer un registre

únic perquè tenguéssim ja aquesta documentació i no haver-la

de demanar cada vegada seria un avanç. És un tema que

haurem de treballar, és un tema que haurem de treballar..., però

en aquesta convocatòria en aquests moments no ho tenim

treballat encara, i tot i que hem reduït alguns dels tràmits que

no són tan imprescindibles, encara hi ha recorregut per fer-hi

feina i seguirem fent-hi feina en aquest sentit.

Em demanava el percentatge que es destina a aquestes

ajudes, tenim un escalat fet en funció del nivell de renda o de

puntuació que anirà entre..., tenim tres blocs, uns alumnes als

quals subvencionarem el 70% del menjador escolar, uns altres

als quals subvencionarem el 50% i un altres als quals

subvencionarem el 30%, i en casos puntuals que... bé, dins els

estudis que hem fet hi ha un centre en concret, que està per

davall del preu que hem establert de subvenció i per tant, a

aquest centre en concret li subvencionarem el cent per cent de...

i a més coincideix amb un centre d’especial necessitat social i

per tant, ens satisfà que puguem cobrir el cent per cent de les

ajudes per menjador d’aquests alumnes.

Quant al repartiment territorial, és clar, nosaltres seguim un

criteri econòmic i social i en aquest sentit si féssim un

repartiment territorial per illes o per municipis probablement en

algun municipi o alguna illa persones amb més necessitat que

els d’una altra illa no les rebrien i en aquest sentit la distribució

pensam que és una distribució més social, no ho sé..., tal

vegada es pot treballar i cercar altres criteris, però pensam que

és la millor manera de fer-ho.

Quant a l’increment de menjadors escolars, és vera, a

Eivissa hi ha un problema greu quant als menjadors escolars, és

un tema que en som conscients, tot i així és un tema en el qual

s’ha anat fent feina els darrers anys i em satisfà dir que per al

curs que ve hi haurà tres centres més a Eivissa que tendran

menjador escolar, no em demani ara els noms dels centres

perquè no els tenc en ment, no els he dut,...

(Rialles de l’intervinent)

... no els tenc en ment, però som conscients que així com...

-i ara el càlcul el faig un poquet a ull- a Mallorca probablement

estam al voltant d’un 75% de centres educatius que tenen

menjador escolar i a Menorca estam al voltant també d’un 80%,

a Eivissa just just arribam al 50%, i aquí sí que hi ha una feina

a fer per part de la conselleria i de l’administració i dels centres

educatius, en el sentit que la normativa de menjadors escolars

estableix que les peticions han de sortir dels mateixos centres

per una qüestió de necessitat, s’han d’aprovar en consell

escolar i sabem que a alguns centres potser hi ha dificultats

d’enteniment entre els peticionaris, que solen ser les famílies,

i els executors, que solen ser les direccions dels centres, és un

tema en el qual hem de treballar, és un tema en el qual hem de

treballar per donar facilitat als centres perquè puguin acollir-se

als menjadors escolars, i és una assignatura pendent que

haurem d’aprovar més endavant.

Després, i ho he deixat per al final aposta, no sé si m’he

deixat alguna altra cosa, si me l’he deixada, recordin-m’ho,

però em comentaven sobre ajudes de transport i llibres de text,

és cert no n’he parlat i no n’he parlat perquè són camps que

amb la gestió actual que fem són substancialment diferents

respecte de les ajudes de menjador. 

L’opció per la qual hem optat a la comunitat autònoma

tant... i no és una qüestió actual, sinó que històricament s’ha fet

així, a Balears per al tema de transport escolar s’ha optat

perquè la conselleria posi el transport escolar als centres que ho

necessiten i, en aquest sentit, tenim en aquests moments al

voltant de 400 rutes de transport escolar als centres educatius

de les Illes Balears, als centres públics. 

Per tant, entenem que per aquesta part, llevat de casos

puntuals que puguin sorgir, el transport escolar en general està

cobert i ben cobert, tot i que hi ha problemes de gestió en el

sentit que són contractes potser excessivament rígids, i aquí

tornam entrar un poquet en els problemes de procediments

administratius, excessivament rígids, i que d’un curs per l’altre

hi pugui haver variabilitat quant a demanda d’aquest transport

escolar ens genera alguns problemes de gestió que miram de

resoldre el millor possible, i el mes de setembre en general sol

ser un moment dur per a les persones que duen el tema de

transport escolar.

Quant a llibres de text, també ja des de l’any 2008 l’opció

per la qual va optar aquesta comunitat autònoma, i era una

petició unànime tant des dels mateixos centres educatius com

des de les federacions de pares, era un opció de reciclatge de

llibres de text, sobretot per un component educatiu, però

tampoc no s’escapa que també té un component econòmic, és

molt més econòmic fer reciclatge que no comprar de nou cada

any, no? Però per què destac el tema del component educatiu?

Perquè és un dels temes principals i un dels arguments

principals que es donaven tant des dels centres educatius com

des de les federacions de pares, d’educar en el respecte a la

utilització del material que s’utilitza dins els centres educatius,

al bon ús que se’n fa i a compartir aquests materials amb els

companys o amb els alumnes dels cursos posteriors. Nosaltres

mantenim aquesta aposta. 

En aquest moment, tot i que no he duit les xifres perquè no

ho tenia previst, però aquests darrers anys també hi ha hagut

una disminució progressiva dels doblers destinats als fons de

llibres fins al punt que a la convocatòria de 2015, per al curs

2015-2016, però com que surt també avançada dins el mes de

maig, la previsió i l’adjudicació es feia dins el mes de maig, hi

havia una partida destinada de 208.000 euros a llibres de text,

nosaltres hem fet una aposta important i en aquests moments el

pressupost per a 2016 és d’1 milió d’euros. Per tant, també li

donarem un altre impuls al fons de reutilització de llibres de

text, que en els darrers quatre o cinc anys s’havien perdut en

molts de centres educatius. 
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És una feina, com en educació, com tot en educació, són

feines a mig i a llarg termini que s’han d’anar consolidant, no

són qüestions que es puguin resoldre d’una dia per l’altre, i

això en el món educatiu ho hem de tenir molt clar, vull dir, no

hi ha solucions miraculoses sinó que s’ha d’anar treballant i

s’ha d’anar consolidant. 

Per tant, l’explicació ve un poc per aquí de per què no he

tret aquests dos temes, però si qualque dia volen fer un

monogràfic sobre aquest tema estaré encantat de venir i

comentar-ho. 

Crec que no m’he deixat res, si m’he deixat alguna cosa que

tengui especial interès, idò, diguin-m’ho i us ho explicaré amb

molt de gust. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ribas. Ara començam el torn de rèplica. Pel

Grup Parlamentari Popular, Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. La rèplica li correspon a la Sra.

Fernández, jo només contestaré al Sr. Castells per alAlusions, si

us sembla bé. 

(Algunes rialles)

Sr. Castells, li vull dir que no li he demanat res a vostè i

m’ha contestat dues coses, li havia demanat a ell i ho tornaré a

matisar. Ha dit molt bé que el Parlament controla el Govern,

crec que quan un grup demana la compareixença per

transparència d’un membre del Govern en aquest parlament,

per transparència, per tenir una direcció general seva de

transparència, simplement s’ha de deixar venir qualsevol

persona que ho solAliciti aquest parlament del Govern, sense

aplicar el rodillo, negant la seva assistència com vostès varen

fer, i el món és el món i totes les persones són diferents. Si això

els ho haguessin fet a vostès encara ara farien una manifestació

o ballarien la llenca aquí fora.

I la segona cosa, quan m’ha contestat a la pregunta de la

concertada, el que he demanat és: si es destinava 1,5 milions

l’any 2008 i a l’any 2012 es va arribar a 700.000, i ara s’hi

afegeix el 40%, 1,5 milions, consider que és molt poc. És

l’única pregunta que havia fet. Ara segueix la Sra. Fernández.

Gràcies, Sr. President.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. En primer lugar, bueno, como ha dicho el

portavoz, agradecer su comparecencia, también darle la

enhorabuena, pues, por intentar dar solución a un problema que

es verdad que tenía esta comunidad autónoma respecto a las

ayudas de comedor, pero nos siguen surgiendo ciertas dudas,

¿no? Se ha comentado que los criterios de esta convocatoria,

pues, básicamente van a ser los mismos. Claro, nos

preguntamos, si estas convocatorias se llevan haciendo desde

hace muchos años y los criterios son los mismos, cuando la

situación de nuestra comunidad autónoma, la situación de las

familias ha cambiado, si no se debería hacer una revisión

exhaustiva de estos criterios.

También, a respuesta de una pregunta de la portavoz de

Podemos, ha comentado que la parte social, digamos, de estas

ayudas corresponde a los ayuntamientos, y es cierto que los

ayuntamientos dan estas ayudas, pero es verdad que lo hacen

con criterios diferentes, con lo cual nos podemos encontrar, y

yo que he sido regidora del Ayuntamiento de Palma me he

encontrado con casos en que, con los criterios que el

Ayuntamiento de Palma tenía, daba un porcentaje de la ayuda

de comedor a una familia que quedaba excluida con los

criterios de la convocatoria del Govern, cuando, a juicio de los

trabajadores sociales del ayuntamiento, le tenía que haber

correspondido el cien por cien, ¿por qué? Porque es verdad que

las ayudas se dan con una serie de criterios objetivos y es cierto

que en el ayuntamiento pues tienen un estudio de la situación

familiar que puede hacer que a veces estas cuestiones varíen.

Lo digo por si se podría hacer un estudio de los criterios que

tiene esta convocatoria, conjuntamente también con los

ayuntamientos, para ir más coordinados y para que de verdad

las ayudas puedan llegar a las familias que más lo necesiten.

Después, también es cierto que, bueno, el adelantar la

convocatoria, que hay que hacerla plurianual, es un paso

importante, pero al final seguimos teniendo una convocatoria

que básicamente es una convocatoria de subvenciones y, como

usted muy bien ha dicho, la administración es muy compleja,

los trámites administrativos son muy complejos, y seguir con

este sistema significa cada año tener que empezar de nuevo,

cada año, como usted bien decía, pues tener que hacer

exactamente los mismos trámites, en algunos casos, y entre

comillas, tener que luchar con determinados servicios que a lo

mejor no entienden esta problemática que es más social o la

urgencia o las necesidades de sacar estas convocatorias, y la

pregunta es si se habían planteado otro modelo de gestión, otro

sistema de concesión de estas ayudas. Sé que no es un tema

para nada fácil, ¿no?, pero no sé si han buscado otros sistemas

que no sean exactamente pues esta convocatoria de ayudas que,

por mucha voluntad política que se tenga, muchas veces es

verdad que se topa con los impedimentos de la administración.

Si no hay un sistema que pueda ser más fácil, es cierto que a lo

mejor ahora ya no se está a tiempo para la convocatoria del año

que viene, pero a la mejor sí de cara a próximas convocatorias

buscar un modelo que pueda ser todavía más ágil, dejando a

éste atrás. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamenti Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Sí, només crec que havia quedat

sense respondre la pregunta del càlcul dels diners que serien

necessaris per poder cobrir totes les necessitats. No sé si m’ha

contestat, però crec que no ho he sentit.
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Res més, només agrair la tasca que fan i també reconèixer

que hi ha un problema relacionat amb qüestions que s’han

comentat, amb la burocràcia. A diferents parlaments nosaltres

impulsam un procediment d’emergència ciutadana, precisament

per donar resposta a tots aquests casos que no poden seguir els

tràmits que vostè mateix ha dit, que són terribles i que enfonsen

amb paperassa necessitats reals de la gent i que no només pel

fet que els gestors ho puguin gestionar millor sinó perquè les

famílies puguin rebre abans aquestes ajudes necessàries, seria

important canviar aquests tràmits i fer... no ho sé, finestra única

o una cosa així per tal de sortir d’aquesta roda que ho retarda

tot tant.

Per la meva part res més, només donar-li les gràcies per la

seva compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Jo tampoc no tenc més preguntes, però he de contestar al Sr.

Vidal perquè em vessa. El que és una vergonya és que digueu

que trobeu que és poc...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Busquets, això és una compareixença, intentaria...

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Perdonau, perdonau, és que ho he de dir perquè...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... perquè, per quedar tranquilAla. El que era poc eren les ajudes

a l’any 2012-2013 que eren 590.000 euros. Que diguem que

unes ajudes que han pujat a 1.100.000 el primer any, 1,5

milions el segon any, dir, “ho consider poc”, ho trob, ho trob un

poc vergonyós. Simplement. Perdonau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. No hi ha alAlusions aquí, no, vostè

ha alAludit més que els altres, o sigui que...

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, molt breument. El tema del transport

escolar sí que és cert que des de la conselleria existeix la

possibilitat del transport, però sí que moltes vegades a la part

de no obligatorietat que van a batxiller són nins que realment

tenen problemes i alguns queden fora, pel fet de no caber dins

el bus... bé, per poder accedir a les escoles. Supòs que hi deu

haver un criteri de necessitats també a l’hora de fer la selecció.

El tema de llibres de text, el reciclatge va ser una feina molt

important que es va fer, dins aquesta legislatura passada em

sembla que varen passar així com havien estat els inicis de 75

euros per a primària i 100 per a secundària o per a ESO varen

passar a ser 10 euros i a 13. Per tant, crec que també tot el tema

de fer aquesta borsa dins les escoles és molt important perquè,

sense ser necessària una quantitat molt grossa de doblers, pot

mantenir els llibres a les escoles sempre minvant les quantitats

per mor que ja els tenen i només han d’anar canviant els que

van necessitant.

I del tema dels ajuntaments, sí que és cert que els

ajuntaments fan feina en les necessitats des dels serveis socials,

però sí que amb casuístiques molt diferents, fan feina amb unes

determinades famílies, i a les escoltes també tenen més facilitat

per veure les necessitats, que a vegades és gent que no accedeix

als serveis socials municipals.

Res més, volem agrair la seva presència i el que ens ha

explicat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Només per agrair al Sr. Ribas la seva

disponibilitat i la informació que ens ha subministrat, i dir-li

que com que tenim l’encàrrec del Ple de fer seguiment d’açò,

doncs que, si cal, li tornarem a demanar que vengui aquí a retre

comptes, que és el que estem fent, i que, bé, li agraeixo la seva

actitud al respecte.

Moltes 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. Quiero dar las gracias al Sr. Ribas

por sacar la cuestión del reciclaje de los libros de texto, tan

necesario en los centros educativos, sobre todo en secundaria,

porque los libros cuestan como mínimo cada uno 35 euros, de

tal manera que en un bachillerato pueden costar unos 400 euros

los libros, y, bueno, ya aquí en esta comisión propuse que se

implementara en los centros un modelo, el que se quisiera, el

que se llegara a un acuerdo, para que esto fuera efectivo de

manera obligatoria en los centros porque es muchísimo dinero

incluso para familias de clase..., que, vamos, aunque no tengan

esas necesidades económicas tan importantes, es tanto dinero,

y más si tienen dos hijos, a lo mejor, o tres, que casi es

imposible asumir, y de hecho en los institutos hay mucho,

mucho problema porque los alumnos no tienen libros, y bueno,

aquí MÉS per Menorca y el PSIB dijeron que no hacía falta,

que ya se hacía o, no sé, se tumbó. 
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Por eso me gustaría que tomara en consideración que es un

problema muy importante, es un problema que además tendría

muy fácil solución, como usted ha dicho se puede hacer un

reciclaje de libros que de unos pasan a otros; además es una

cultura de cuidar las cosas, de responsabilidad, y considero que

quizás sería uno de los mejores programas que podría tener un

centro, porque ayudaría muchísimo a las familias y ayudaría a

la educación en el respeto de la cultura y de los libros. Y,

bueno, me gustaría que tomara en consideración lo que usted

mismo ha dicho que es importante, para ver si efectivamente el

curso que viene se puede ir estudiando un método para que eso

ocurra, sobre todo en los centros de secundaria, porque en

primaria parece que los maestros hacen como más piña y todo

esto lo tienen más solucionado, pero en secundaria no ocurre;

no hay ni comedores, ni transporte, no hay estos sistemas de

reciclaje, y bueno, para fomentar este tipo de proyectos.

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. Jo també sols vull agrair-

li...Únicament volia puntualitzar. Abans quan m’ha contestat

parlava de la territorialitat. Jo no li demanava una territorialitat

de sous sinó una territorialitat de criteris. El que està clar és que

en qüestió de menjadors escolars hi ha unes diferències

substancials entre territoris, i el que a mi (...) és adequar una

mica els criteris i els percentatges en funció dels territoris. El

que està clar és que aquest preu mitjà que s’ha calculat per

subvencionar, en casos de doble i triple insularitat com són les

Pitiüses els preus es disparen, i per tant una cosa que aquí

subvenciona el 50%, quan arriba a Formentera potser és el 30,

i per tant crec que s’hauria de trobar algun criteri per rectificar.

Després, tornant al tema de territorialitat, en el tema de les

rutes escolars, parla de rutes escolars i jo li deia que també en

funció dels diferents territoris, sobretot a les illes més petites,

hi ha un hàbitat dispers i és necessari tenir un altre concepte.

I respecte dels llibres de text, he de dir primer a la Sra.

Ballester que quan vam dir que no ho acceptaríem no és que no

acceptàssim el tema del reciclatge, sinó que el que no

acceptàvem és imposar una obligatorietat als centres, val?, però

jo el que li volia demanar és, dintre d’aquesta represa important

del tema de la reutilització, si es tindrà en compte el tema de les

llicències de llibres digitals. Gràcies.

I res més que donar-li les gràcies per la seva compareixença

i la seva disponibilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la contrarèplica té la paraula

el Sr. Ribas.

(Conversa inaudible)

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I

COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

Perdó, sí. No, vull demanar-li disculpes..., l’he entès

malament, no... A veure, tema de si cobrim les necessitats i si

amb l’increment de pressupost cobrirem les necessitats de

l’escola concertada. Perquè es facin una idea, a la convocatòria

de 2014-2015 es va fer el tall de renda de les famílies que

rebien ajudes a 7.200 euros de renda personal; per tant estam

parlant d’una família de 4 persones, estam parlant d’una renda

de 28.000 euros, que no es pot considerar una família..., per

descomptat no es considera una família rica, però tampoc no es

pot considerar una família pobra; i amb la convocatòria

d’enguany, amb les xifres preliminars que tenim, estam al

voltant d’un tall de renda de 9.100 euros de renda personal; per

tant estam parlant potser d’una renda de 36.000 euros, que ja és

una renda important per a una família de quatre persones.

Entenem que cobrir les necessitats de les famílies no ve tant per

la quantitat en si que aportam, sinó que les famílies que

perdem, les perdem per l’altre costat, són famílies que no

poden avançar els seus doblers. Per tant amb l’avançament de

la convocatòria recuperarem aquestes famílies, i aquesta és una

de les principals preocupacions que teníem i un dels principals

motius pels quals hem treballat per avançar la convocatòria. Per

tant entenem que el càlcul, i amb aquest procediment nou i amb

les quantitats que aportam, entenem que cobrirem totes les

famílies que tenen aquestes necessitats. 

Ara bé..., ara bé..., potser que amb l’increment de

concertada ens quedi una mica distorsionat, perquè com que és

la primera vegada que ho feim entenem que ens entrarà; si no

ens entràs haurem d’incrementar el pressupost per als anys

següents, o baixar el nivell de renda. Bé, evidentment com que

la baremació es fa en funció dels doblers que hi ha,

probablement si ens passàs això el tall de renda serà més elevat,

però... 

Revisió dels criteris i de... Entenem que els criteris que

nosaltres utilitzam són complementaris als dels serveis socials.

Si duplicam els criteris dels serveis socials les famílies rebran

dues ajudes pel mateix concepte; no sé si és allò... Bé, en tema

de coordinació, sí, probablement potser la idea seria transferir

les ajudes als serveis socials i que fossin els serveis socials que

gestionassin tots els doblers perquè és la seva competència i

tenen el coneixement més directe de les famílies però, bé, són

diferents models que hi ha.

Un model més àgil. Pels estudis que nosaltres hem fet totes

les comunitats autònomes utilitzen el mateix model; si algú

hagués trobat un model més àgil no dubti que el copiaríem, i

entenc que serà complicat perquè necessitam cobrir una sèrie

de necessitats, però garantint una sèrie de criteris que

administrativament se’ns demanen, i per tant no hi veig gaire

marge, però estam oberts a propostes i a qualsevol reflexió que

se’ns pugui fer.

La Sra. Sureda ha tocat un tema important i que també ens

preocupa, i són les mancances de transport per als estudis no

obligatoris, i estam parlant d’educació infantil, que és un tema

especialment complex i dificultós a Eivissa, però també de

batxiller. La solució que tenim en aquests moments és una

solució mitjana; la normativa estatal parla de subvenció a
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transport obligatori, aleshores estam una mica limitats per

aquesta normativa. Tot i així l’opció que nosaltres hem

establert aquí a Balears és que els estudis no obligatoris podran

accedir al transport escolar sempre que hi hagi places

disponibles, i en aquest sentit en els centres educatius es facilita

un carnet als alumnes d’estudis no obligatoris que els permet

accedir als autobusos si hi ha places disponibles, és una solució

intermèdia que soluciona en part el problema, entenc que no el

soluciona en globalitat, però és una passa endavant.

Quant al tema del fons de llibres, vostè ha posat el dit dins

la nafra, vull dir, hem passat d’unes ajudes que eren

substancials, al voltant dels 75..., entre 75 i 100 euros fins al

2011, si no record malament, 2011, a una ajuda que,

personalment, consider rídicula, de 10 euros el curs passat, i

això s’ha notat quant als alumnes que accedien al fons de

llibres i quant al nombre de centres que tenien fons de llibres,

hi ha hagut un descens important. 

La previsió que tenim nosaltres, en aquests moments, amb

la nova convocatòria, és d’incrementar un mínim de 50 euros

per alumne adherit al fons de llibres. Encara queda un poc per

davall del que hi havia en el seu moment, però és una passa

important, és un avanç important que esperam que no quedi

només aquí i que continuï, i que ajudarà a recuperar tant

alumnat com fons de llibres. Perquè se’n faci una idea, en els

moments bons hi havia al voltant de 20.000 alumnes adherits

als fons de llibres, que és una quantitat important. Si no ho

record malament i estic parlant de memòria la darrera

convocatòria estava sobre els 14 o 15.000 alumnes adherits i el

repte és recuperar els 20.000.

La Sra. Ballester insistia en el tema dels menjadors a

Secundària, és un tema en el qual hem de treballar. I insistia en

l’obligatorietat del fons de llibres, nosaltres optam per un

sistema d’autonomia de centre i que cada centre es pugui

organitzar en funció de les seves necessitats. I no és el

mateix..., diguem-ne, les possibilitats dels centres són molt

diferents. Per tant, nosaltres pensam que, com a conselleria,

hem de posar les eines als centres educatius i els centres

educatius les han d’utilitzar dins uns marges el millor que

puguin i amb els criteris i les necessitats que tenguin en aquells

centres i per tant...

Vostè ha donat a entendre que a Secundària no hi havia fons

de llibres, però jo li garantesc que a Secundària també hi ha

fons de llibres i al mateix nivell que a Primària, el que passa és

que probablement la implementació a determinats centres és

més complexa, però conec fons de llibres a centres de

Secundària que funcionen com un rellotge i ara en aquests

moments em ve al cap el de l’Institut de Marratxí, que

funcionava molt bé en el seu moment.

Quant al transport, bé, crec que ja ho he contestat també.

Llibres digitals. A la convocatòria que treurem per al curs

que ve obrim aquesta porta no només a les llicències de llibres

digitals, sinó també a la compra de material digital. I llavors un

altre element important i és que, des de la conselleria, ens

agradaria impulsar la utilització de material didàctic propi

elaborat pels mateixos centres o lliure, per dir-ho d’alguna

manera, no tant subjecte a les editorials. En aquest sentit, també

dins la convocatòria hi entra la possibilitat de l’edició de

material propi, per tant, entenem que cobrim tot el ventall de

necessitats.

És veritat que hi ha un debat pendent que ens agradaria

iniciar respecte de l’evolució del paper dels llibres de text, de

la introducció de les TIC als centres educatius i que

probablement serà un debat que per consolidar-se ens durà un

temps i des de l’administració hem de posar les eines perquè es

pugui desenvolupar; en som molt conscients i en som

ferventment partidaris, en aquest sentit hi treballarem.

I esper no haver-me deixat cap resposta, si de cas..., de totes

maneres la direcció general està oberta perquè puguin venir els

senyors diputats a visitar-nos, els explicarem com treballam,

com funcionam, probablement se sorprendran d’algunes de les

situacions que vivim a les direccions generals, i en aquest sentit

els convid a passar per la meva direcció general on, encantat,

els rebré i els explicaré el que faci falta.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat el debat, volem agrair la presència del

Sr. Ribas, moltes gràcies. 

Bé, quan vàrem dissenyar l’ordre del dia a la Mesa, vàrem

ser una mica ambiciosos o agosarats, no ho sé, i vàrem posar la

compareixença més una PNL, però resulta que hi ha gent de

Menorca i d’Eivissa que sembla que ha d’agafar un avió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1607/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de

l’esport adaptat.

Per tant, i d’acord amb l’article 73.2 del Reglament del

Parlament aquesta presidència proposa alterar l’ordre del dia,

en el sentit d’ajornar el punt segon relatiu a la Proposició no de

llei RGE núm. 1607/16, relativa a foment de l’esport adaptat.

Si ningú no hi té res a dir, el puc entendre aprovat per

assentiment? Si el grup proposant no hi té... Molt bé, idò

moltes gràcies.

I donam per conclosa la...

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601607
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