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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Sandra
Fernández.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Elena Baquero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
1898 i 1899/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1898/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a
un nou centre educatiu a Mancor.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1898/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la proposta per a un nou centre educatiu a Mancor.

Per a la seva defensa té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Núria Riera, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. El Grup
Parlamentari Popular ha presentat aquesta proposta perquè, una
vegada examinat i presentat el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023 per part de la Conselleria d’Educació, consideram
que no atén totes les demandes de la comunitat educativa ni de
les associacions de mares i pares ni de molts de municipis de
les nostres illes. 

En concret, en el cas de Mancor, on hi ha un centre educatiu
que és insuficient, la reivindicació d’un centre educatiu nou és
una necessitat urgent i, a més, ha estat reivindicat de forma
col·lectiva per tot el municipi. L’Ajuntament de Mancor i els
seus veïnats han sol·licitat reiteradament aquesta construcció i,
a més, han fet passes possibles per facilitar-ho, com haver
mantingut nombroses reunions amb els responsables de la
conselleria per consensuar aquesta actuació i la seva ubicació. 

Però pensam que el nou govern del pacte no ha prioritzat
aquesta demanda educativa ja que el pressupost de la comunitat
autònoma de l’any 2017 no inclou cap partida pressupostària
per a aquesta actuació i, a més, el Pla d’infraestructures que
anomenàvem i que ha presentat la Conselleria d’Educació
tampoc no inclou el finançament d’aquest nou centre dins
aquesta legislatura, sinó que el deixa pendent per a un futur
finançament. 

Tot i això, la realitat de Mancor és que només disposa d’un
centre educatiu públic, el CEIP Montaura, que cada vegada té

més alumnes i unes instal·lacions que han quedat obsoletes des
de la seva construcció, que estan saturades i, a més, tenen
deficiències. El centre es va construir els anys vuitanta amb una
capacitat per a cinquanta alumnes i actualment ja té més d’un
centenar d’alumnes escolaritzats. Per altra banda, les seves
instal·lacions tenen greus deficiències estructurals i requereixen
adaptar-se a la normativa actual de seguretat i de riscos
laborals.

Per tot això, hem presentat aquesta proposició no de llei que
consisteix en el següent. En primer lloc, el Parlament demana
al Govern de les Illes Balears modificar el Pla
d’infraestructures educatives presentat el mes de desembre per
prioritzar la construcció d’un CEIP a Mancor de la Vall, ja que
és una necessitat inajornable i una reivindicació de la comunitat
educativa del municipi, com hem dit. 

En segon lloc, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a agilitar els tràmits administratius
pendents per poder començar la construcció al més aviat
possible.

I en tercer lloc, que encara que posa quart és tercer punt,
mentre es resolen els tràmits pendents i es construeix aquest
nou centre el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
millorar la dotació de personal docent i de personal de suport
infantil adscrit al centre existent, conforme amb les demandes
del municipi.

Aquesta és la nostra proposició no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca i Socialista han presentat les esmenes RGE núm.
3283, 3284 i 3285/17. Per a la seva defensa tenen la paraula,
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Diputada Bel
Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sra. Presidenta, li deman un minut perquè de vegades la
informàtica va més lenta que el desenvolupament, ara ja, ara
crec que ja està, em pensava haver deixat l’ordinador encès i se
m’havia apagat. Ho faré amb un altre dispositiu. Gràcies.

Fa més de set anys que la comunitat educativa de Mancor
de la Vall reivindica millores en el seu centre educatiu, com bé
ha explicat la Sra. Riera. En la legislatura passada així mateix
no es varen escoltar les veus i cada cop les necessitats i els
problemes s’agreugen més, problemes de goteres, de
calefacció, d’embossos en els excusats, de les sortides
d’emergència... uns problemes que no han sorgit ni enguany ni
l’any passat sinó que vénen d’enrere. 

Per a aquest estiu es preveuen actuacions per valor de
250.000 euros per eliminar barreres arquitectòniques, fer
millores estructurals, reforç estructural dels forjats, reparació
de les façanes... 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201701898
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201703283
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201703284
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201703285
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -som a Mancor, sí, sí, vaig bé, vaig bé, som a Mancor-,
perdonau, col·locació de falsos sostres, reparació de fissures de
pilars i canvi de fusteria, etc. Una inversió considerable que
resoldrà una part important de les deficiències detectades.

Ara bé, el municipi també té unes necessitats
d’escolarització... -ai, on som ara?- a què respondre. L’escola
es va construir els anys vuitanta per a 50 alumnes i ara en té
138. En un primer moment el Pla d’infraestructures no els havia
tengut en compte. La comunitat educativa... -és que ara llegiré
més. No, no, és que tenc la intervenció-... i en un primer
moment el Pla d’infraestructures no els havia tengut en compte.
La comunitat educativa així com l’ajuntament han continuat
reivindicant la necessitat de crear algun tipus d’infraestructura
que doni resposta a aquestes necessitats, un edifici on hi tengui
cabuda un menjador, una biblioteca, una aula de música, una
aula de plàstica, una de psicomotricitat, el gimnàs, un espai per
atendre pares, lavabos suficients, sortides d’emergència, etc.

Fàcilment amb totes aquestes necessitats que ara estan totes
unides dins un mateix centre i, per tant, està estret aquest centre
que tenim en aquest moment, fàcilment es podria pensar que
necessita una escola completament nova. Ara bé, des de les
institucions, això vol dir ajuntament i conselleria, una vegada
detectades les deficiències i fetes unes inversions per millorar-
ne les urgents, consideren adequat mantenir l’escola, aquesta
que tendrà aquestes inversions durant aquest curs, unes obres
que ja estan licitades, i realitzar les actuacions oportunes
d’ampliació o de noves dependències per donar resposta a les
necessitats d’escolarització del municipi de Mancor i a la
reivindicació de la comunitat educativa.

De fet, des de l’ajuntament es treballa per cedir uns terrenys
que ja té comprats en què falta fer la modificació final de les
normes subsidiàries i comprar els solars per fer els accessos,
que s’espera que entre enguany i principis de l’any que ve ja
s’hauran comprat. 

En reunions posteriors a la presentació del Pla
d’infraestructures educatives l’ajuntament i la conselleria han
acordat actuar de manera consensuada per atendre la demanda
educativa al municipi de Mancor i en aquesta línia hem elaborat
les esmenes que procediré a llegir. 

En el primer punt hi ha una modificació, allà on diu, “per
prioritzar la construcció d’un nou CEIP a Mancor de la Vall”
hem modificat la redacció i ha estat, “per realitzar les
actuacions oportunes per donar resposta a la necessitat
d’escolarització al municipi de Mancor de la Vall”. 

La segona esmena va en la mateixa línia, allà on diu:
“pendents per poder començar la construcció del nou CEIP al
més aviat possible...” continuam dient “... una vegada
l’Ajuntament de Mancor posi a la seva disposició els solars per
realitzar les actuacions oportunes per donar resposta a la
necessitat d’escolarització del municipi”.

I el tercer punt, diríem que seria eliminar-lo, perquè parlava
de dotar de personal mentre es facin aquestes modificacions.

Vull remarcar que... -aquesta intervenció meva ha estat un
poc caòtica, deman disculpes- ... vull remarcar que no és que
ens oposem a la construcció d’un nou centres sinó que seria
aprofitar el centre que enguany tendrà unes reformes per valor
d’uns 250.000 euros, per tant, no deixar-lo fer malbé ja que hi
haurà aquestes millores; i ampliar en un futur solar que ja s’ha
comprat per part de l’ajuntament i es preveu comprar els
accessos a aquest nou solar, preveure posar allà les
dependències que acompanyen les aules, aquelles dependències
comunes com serien el menjador, el gimnàs, etc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Enric Casanova per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo volia seguir el mateix discurs
que ha fet aquí la Sra. Busquets, i el que volia remarcar és que
aquí ha presentat una proposició no de llei perquè diu que el
Pla d’infraestructures no recull totes les demandes. El que està
clar és que un pla en què feim una planificació de coses no ho
pot recollir tot i ha de ser una cosa que ha de ser dinàmica i ha
d’anar canviant amb el pas del temps. No és el mateix fer-lo en
un moment que fer-lo en un altre. També el que està clar, i
d’això ja n’hem parlat aquí moltes vegades, precisament la
primera PNL que vàrem presentar, que jo vaig defensar aquí,
era fer un pla d’infraestructures per ordenar, és a dir, el que està
clar és que no podem arribar a tot i hem d’ordenar: unes coses
van davant d’altres i unes coses tenen més prioritat que altres
en funció d’una sèrie de requisits, no qué hay de lo mío, com
moltes vegades ha passat, sinó en funció d’uns requisits, d’un
ordre de priorització i demés.

Ara ja tenim el Pla d’infraestructures i el que no podem fer,
o crec que no és recomanable, és agafar i intentar canviar
aquest pla d’infraestructures a base de PNL; el que s’ha de fer
és intentat discutir aquest pla d’infraestructures i intentar
modificar-lo. De totes maneres el Pla d’infraestructures crec
recordar que... no sé si s’ha presentat ja o es presenta ara al
Consell Escolar; la setmana que ve o l’altra vindrà el conseller
a presentar-lo aquí; per tant està en una fase d’adaptació i per
tant crec que és més interessant negociar aquest pla que no fer
PNL.

Però bé, una vegada dit això, que és el que volia dir, s’ha de
veure que en aquest pla hi ha uns criteris que són, per una
banda, que hi hagi disposició pressupostària, i una cosa és que
hi hagi els elements necessaris com és la disposició d’un
terreny. A la proposta que es va avui aquí es demana la
construcció d’un terrenys, perdó, d’una escola que, com s’ha
dit, moltes vegades no és que falti falta..., el que fa falta és
espai, hi ha unes necessitats reals d’espai, i també hi ha unes
necessitats reals d’intervencions per poder adequar l’edifici.
Per tant tenim dos problemes: una necessitat d’espai per crear
aules, i l’adequació. Segons s’ha exposat anteriorment enguany
ja hi haurà una intervenció directe per corregir totes aquelles
deficiències estructurals o de caràcter puntual que tenguin (...),
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etc. I, per altra banda, pensam que l’opció de... si l’ajuntament
té un terreny on poder ampliar l’escola, encara que no sigui en
el mateix edifici sinó com un annex en què hi hagi un aulari on
es donen les classes i un altre edifici annex, que sembla ser que
tampoc no està gaire lluny, per tant on hi hagi les dependències
que podríem considerar complementàries -menjador, gimnàs,
aules de psicomotricitat, tot allò que pot ser independent-, per
tant és una solució bona, primer perquè és molt més ràpid;
segon, és molt més barat, i ens assegurem que l’escolarització
sigui (...).

Per tant hem presentat les esmenes conjuntament amb MÉS
per Mallorca pensant que són les adients: la de no fer-la de bell
nou sinó d’intentar ampliar-la, intentar ampliar-la quan es
tingui ja el terreny, que passa el de sempre, que si no hi ha
terreny, per molt que diguem aquí, molta PNL, “fem escoles,
fem escoles”, si no hi ha terreny no poden fer escoles. I, per
últim, l’última, que és la del personal, pensam que és un punt
que no acaba d’encaixar dintre d’aquesta PNL perquè el
personal per atendre les necessitats dels alumnes hi és, no hi ha
personal... Que manca personal? Jo ho he dit sempre i ho
repetesc i ho repetiré sempre: a educació mai n’hi ha prou, a
educació mai no en tenim prou. El que passa és que venim d’un
moment en el qual les retallades de personal eren molt altes i
per tant ara estem en situació... Que fa falta més personal? Sí
que fa falta més personal, però també fa falta més espai. Fes
desdoblaments en un lloc on no es poden fer desdoblament
tampoc no... pedagògicament no sé fins a quin punt posar tres
mestres dintre d’una aula, per molta ràtio que baixis no sé
pedagògicament com pot funcionar, això. Per tant pensam que
aquest punt s’hauria d’eliminar i els altres dos, modificar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En el torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la diputada Laura Camargo per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Com ja s’ha dit la necessitat de
construcció d’un nou centre a Mancor no va ser contemplada
en aquest pla d’infraestructures en el qual des de Podem Illes
Balears vàrem tenir implicació en la seva elaboració, perquè
vàrem insistir molt la conselleria, de fet vàrem posar una
esmena a la totalitat del pressupost de l’IBISEC fins al
lliurament d’aquest pla d’infraestructures, i és cert que el pla té
certes mancances, una de les quals precisament és aquest, no
haver pogut fer una bona planificació i avaluació de les
necessitats amb les quals es trobaria en el present, no en el futur
sinó en el present, aquest centre de Mancor de la Vall.

Nosaltres vàrem insistir molt en la necessitat d’aquest pla
d’infraestructures perquè pensam que dins l’àmbit educatiu la
planificació no és una qüestió opcional sinó una obligació per
tal de poder fer front a les diferents necessitats, que es varen
agreujar durant la passada legislatura, ateses les polítiques
d’educació que va desenvolupar el Partit Popular. 

Si bé tot això és cert insistim en el fet que som conscients,
i també ja s’ha expressat, per un costat de les mancances i, per
altre costat, de les dificultats de fer un bon pla, però també
volem tornar insistir en la necessitat no opcional, és a dir, sobre
l’obligatorietat de planificar tot el que estigui relacionat amb
l’àmbit de la construcció o renovació d’infraestructures
educatives a les nostres illes. Vàrem plantejar també nosaltres
a la conselleria la necessitat de fer una baremació amb punts en
relació amb els criteris de priorització que es varen fer servir
per planificar les actuacions als diferents centres, i les diferents
actuacions que es varen posar en marxa i que es recullen en
aquest pla d’infraestructures: necessitats d’escolarització,
presència d’aules modulars, deficiències estructurals,
disponibilitat o no de solars, demanda de l’ajuntament, etc.,
etc., i pensam que potser que un dels problemes a què ara hem
de fer front -un d’aquests és el cas de Mancor de la Vall- potser
precisament estigui relacionat amb aquesta manca de baremació
i amb el fet que no s’hagi tengut en compte la nostra proposta
de donar punts en funció de tots aquests criteris de priorització
que amb bon criteri, amb seny, va posar damunt la taula la
Conselleria d’Educació, però va mancar justament aquesta part
de donar punts i de fer una previsió en funció del que està
passant no només a Mancor sinó en general en aquesta illa
nostra de Mallorca, i és que la població augmenta en lloc
d’haver-se estancat. En el cas de Mancor es preveia un
estancament de la població i per tant del nombre d’alumnes,
però això no ha estat així. Llavors una altra vegada cal insistir
en la necessitat de planificar bé tenint en compte el context
general en el qual ens trobam.

Bé, dit això, i una vegada també que sabem com es troba
l’adquisició d’aquest solar que ha comprat l’ajuntament, estam
d’acord i donam suport a les esmenes presentades per MÉS per
Mallorca i PSIB, a les dues esmenes, i només volíem plantejar
un dubte que tenim respecte de l’esmena en la qual es planteja
la substitució del primer punt, prioritzar la construcció d’un
nou CEIP a Mancor de la Vall, per un punt que diu: “...per
realitzar les actuacions oportunes per donar resposta a les
necessitats d’escolarització”; tenim el dubte de què vol dir
“realitzar les accions oportunes”, perquè expressat d’aquesta
manera queda bastant poc clar, bastant ambigu, quines són o
quines serien aquestes accions qualificades com a oportunes.

I per la meva part és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Donat que la representant
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS no es troba
present en aquesta sala passam a donar la paraula al diputat del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sr. Josep Castells, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo he de dir, en la línia del
que ja ha expressat algun portaveu, que dissenteixo
absolutament de l’estratègia d’esmenar via PNL un pla, un pla
que, com el seu nom indica i aquest és el seu gran avantatge, el
que fa és tenir una visió de conjunt de totes les necessitats del
sistema. Aleshores d’això se’n deriven dues conseqüències que
per a mi són molt importants: una és que al que ens hauríem de
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dedicar, sobretot aquí, a decidir, a pensar, i això tindrem ocasió
de fer-ho properament amb la compareixença del conseller, és
com gestionem aquest instrument de planificació. Com el
gestionem vol dir com introduïm canvis, amb quines cadències,
amb quina periodicitat interactuem des d’aquest Parlament amb
la conselleria, per veure com gestiona aquest instrument,
perquè és evident, i en això jo estic d’acord amb el conseller,
fins a cert punt, és a dir, un pla està viu perquè evidentment van
sorgint noves necessitats, de vegades una inversió que es volia
fer no es pot fer perquè l’ajuntament no té el solar, aleshores
altres que estaven prioritzades en segon lloc, poden passar al
davant. Per tant, d’una banda és un document viu, en això estic
d’acord amb el conseller. Però també, per altra banda,
necessitem poder monitoritzar l’evolució d’aquest pla, què es
fa, què no es fa i a cada moment poder veure quines són les
nostres prioritats. Per tant, aquesta és la primera idea, que per
mi va lligada al concepte de pla, que és que aquest pla ha de
tenir una fórmula de gestió que ens permeti revisar
permanentment, o periòdicament les prioritats.

I després hi ha un altre element important i és que un pla és
un document tancat en el sentit que se li assigna un muntant
determinat i s’hi inclouen unes actuacions i s’hi inclouen per
activa les que s’han de fer i clar, li traiem el motlle, és a dir, tot
el que no hi ha allà és el que considerem que no és prioritari i
no s’ha de fer. I aquí és on es demostra la valentia política d’un
govern que s’atreveix a fer un pla, perquè clar, governar sense
pla és molt fàcil, vas fent el que t’interessa, fent una política
clientelar i no has d’aguantar la crítica de ningú perquè els fas
posar a la cua i ja està. Clar, quan es fa un pla no, quan es fa un
pla tothom queda retractat. I per tant, és normal que sorgeixin
doncs tots aquells que no estan d’acord en com s’ha fet aquest
pla, per demanar allò tan castís i ara ho dic sense cap to
pejoratiu de “¿qué hay de lo mío?”. 

Lògicament cada ajuntament, cada associació de pares, etc,
vol saber que... Això és el segon element íntimament lligat al
concepte de pla, que és un document tancat i que d’alguna
manera hi ha el que es fa i el que no es fa. Per tant, quan
modificam un pla d’aquest tipus, hem de fer una mica com fem
en el pressupost de la comunitat autònoma, escolti, s’ha de fer
una escola a Mancor, molt bé, la meva pregunta Sra. Riera és,
a costa de què? Què deixarem de fer? Perquè clar, jo puc estar
molt d’acord en fer una escola a Mancor, però m’agradaria
saber quina altra actuació que està prevista en aquest pla
deixarem de fer. Perquè tal vegada no hi estaré d’acord, és a
dir, prioritzar vol dir comparar. Llavors parlar només d’una
cosa sense posar sobre la taula a costa de què, quin import i a
costa de què, doncs bé, em sembla fum de formatjades, que
diem a Menorca, és parlar per parlar, parlar per parlar i
evidentment no em sembla una bona fórmula de tractar aquest
tema.

Per tant, jo el que preguntaria és, molt bé, fem un centre a
Mancor i la meva pregunta és: i què deixarem de fer? I si tinc
resposta a això, sabré si puc votar a favor o puc votar en contra.

Per tant, com a resum de la meva posició sobre aquest tema
és que jo crec que tenint com tenim per fi un pla, una
planificació global de tot el sistema, amb tots els seus defectes,
jo també en tinc de crítiques per fer al pla i estic esperant que
vingui el conseller per dir-li quines són, i tal vegada ell em

convencerà i tal vegada em convencerà perquè per alguna la
conselleria té una visió més àmplia de la que pugui tenir jo.

Dit açò, i un cop formulada aquesta objecció global a
començar a esmenar el pla a través de PNL, amb l’exposició
que ens ha fet la Sra. Busquets de les esmenes que han fet,
entenc que es tracta d’un cas particular en el sentit que allà hi
ha una problemàtica que s’està estudiant, que hi ha un acord,
que hi ha unes vies de solució. Per tant, doncs el meu grup
tampoc no té cap voluntat d’oposar-se que aquest Parlament es
manifesti a favor de donar suport a una via que ja ha estat
explorada i que per tant, és virtuosa en el sentit que dóna
resposta a les necessitats.

Per tant, si s’acceptessin les esmenes presentades per MÉS
per Mallorca i pel Grup Socialista hi donaríem suport. I tant si
es presenten com si no es presenten, torn a demanar,
m’agradaria saber què vol deixar de fer el Partit Popular
d’infraestructures, a canvi que es puguin fer aquestes
actuacions a Mancor de la Vall.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, desde Ciudadanos creemos que
el presupuesto del IBISEC para el 2017 queda muy corto para
todo lo que se debería hacer, pero ya está presupuestado. Por
lo tanto, creo que para el 2017, sí que es verdad que la
modificación supondría quitar de otro sitio, pero sí que
consideramos que es un CEIP que se tiene que hacer, ya que si
es un colegio que estaba construido para 50 alumnos y ahora
hay 138, lo que es evidente es que no hay espacio suficiente.
Pero también consideramos que priorizar sólo se puede
priorizar cuando se sabe seguro que se tiene un solar. 

Por lo tanto, nosotros el segundo punto sí que lo votaremos
a favor, si se acepta la enmienda de “en cuanto el ayuntamiento
tenga un solar”, porque de esta manera sí que ciertamente es
una priorización porque ya tenemos un solar. Además de esta
manera se puede presupuestar para el 2018 una partida mucho
mayor, y yo me imagino que si se modifica la partida para el
IBISEC, obviamente no habrá ningún problema para modificar
el Plan de infraestructuras. Entonces sí que apoyaríamos el
punto 2, porque consideramos muy necesario este colegio, pero
obviamente priorizarlo cuando se tenga el solar, porque sino es
como papel mojado que siempre decimos.

Y en cuanto al punto uno, es que es como un poco una parte
del punto dos, es decir, se puede modificar el Plan de
infraestructuras cuando se dota de más de dinero y cuando se
puede priorizar porque se tiene el solar. Entonces aquí nos
abstendremos porque con el punto dos, si se acepta la
enmienda, creo que queda todo bien reflejado. 
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En cuanto al punto tres, si estuviera más definido, es decir,
que supiéramos que este colegio pide dos maestros, más un AD
y no se les ha otorgado, entonces sí que lo votaríamos a favor.
Pero así tan en general, realmente no sé lo que se necesita, pues
nos abstendremos.

Votaremos que sí si se acepta la enmienda al punto dos, nos
abstendremos en el punto tres y en el punto uno. 

También comentarle al Sr. Josep Castells que, bueno, en
principio yo creo que para el 2018 sí que se puede aportar
mucho más dinero al IBISEC, incluso este año también se
podría hacer si hay una mejor gestión. Nosotros, aquí se aprobó
la regulación de la figura del asesor docente, porque son
puestos de trabajo que yo estoy segura que cuando se haga una
revisión y una auditoria de qué puestos tienen que ser
efectivamente asesores docentes y qué puestos ya no, que son
servicios generales, yo creo que se evitará un gasto que hoy por
hoy sube a casi 7 millones de euros al año. Entonces yo creo
que sí se puede coger de otros sitios.

Y bueno, nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si
podem continuar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En principi volia donar una mica
d’explicació en funció del que he sentit i si després els grups
consideren que necessitam 30 segons per contestar el que jo
manifestaré ara, demanaria si podria canviar aquest minut o
aquest recés a després si fos necessari i si no fos necessari
poder continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Té aquest minut.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Mirin, en relació a les esmenes, bé en primer lloc
jo voldria dir que nosaltres presentam proposicions no de llei
per a millora d’infraestructures perquè hi ha un pla presentat
per la conselleria, si la conselleria ens hagués convidat a
consensuar actuacions i a prioritzar des del 2016 al 2023,
nosaltres hauríem presentat un altre tipus de suggeriment. I a
més, si és de cara al 2023 no hem de mirar ara els recursos, no
crec que la conselleria hagi de mirar quins recursos tendrà el
govern que hi hagi l’any 2023, sinó que ha fet una priorització
en funció de necessitats de recursos humans, materials i
d’infraestructures que hi havia damunt la taula.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó? 

(Se sent una veu de fons inintel·ilgible)

Bé, va..., per favor, en relació amb les esmenes que és el
que havíem de valorar, jo els dic, la primera esmena no la
podria acceptar un poc pel que s’ha dit, perquè realment és una
esmena molt genèrica que fa referència a realitzar actuacions
oportunes. I a nosaltres el que se’ns diu també per part de
Mancor és que els ha costat molta dificultat de recursos
econòmics aconseguir un solar i, si només hagués estat que tal
vegada l’escola necessitava una reforma, un altre tipus
d’ampliació, tal vegada s’hauria cercat una altra solució abans.
Per tant, la primera no la podríem acceptar. Valoraríem si
voldrien fer votacions separada o no. Però bé, nosaltres no la
podríem acceptar.

La segona sí l’acceptaríem, perquè veig que hi ha voluntat
de consens amb els altres grups, de dir que en el moment que
el solar es posi a disposició de la conselleria, es podria
continuar amb aquestes actuacions. Per tant, acceptaria
l’esmena i almenys aquesta la podríem tenir segur aclarida
entre tots. 

I a més, en base a aquesta voluntat que sembla que es
manifesta, i amb la intenció de poder afavorir els interessos de
Mancor, acceptaria fins i tot la tercera esmena, que fa
referència a la retirada del punt quart, però vull aclarir que no
és perquè no considerem que facin falta recursos humans, sinó
perquè ja analitzaríem, com s’ha dit, de forma més detallada si
s’han posat aquests recursos ja a disposició de Mancor, que no
tenc constància a dia d’avui si s’han respost aquestes
demandes. I si fos necessari ja presentaríem una proposició no
de llei específica per a recursos docents o de personal de suport
que necessiti l’escola.

Per tant, acceptaríem la segona esmena si els sembla bé, i
la tercera, perdó, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que s’ha procedit a l’aclariment de la posició del
Grup Popular i ha manifestat la posició en relació a les esmenes
i que ja s’ha produït la seva intervenció, o bàsicament...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, no tenc res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val. Idò passaríem a votar aquesta proposició no de llei
RGE núm. 1898/17...

(Remor de veus)

Perdonau. Suspenem la sessió per un temps d’uns minuts,
perquè es puguin posar d’acord els grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam. Té la paraula la Sra. Núria Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per endavant les disculpes
d’aquesta intervenció un poc caòtica que hem tengut entre tots,
però la voluntat era consensuar una redacció.

Atès un poc el que hem comentat ara en aquest temps de
recés, des del Grup Parlamentari Popular acceptam la primera
esmena, amb un canvi de la redacció que hem consensuat entre
tots i és que on posa “per realitzar les actuacions oportunes per
donar resposta a les necessitats d’escolarització del municipi de
Mancor de la Vall”, seria “per realitzar les infraestructures
necessàries per donar resposta a les necessitats d’escolarització
del municipi de Mancor de la Vall”. Amb aquesta redacció
acceptaríem l’esmena. 

Per tant, acceptaríem aquesta primera esmenada, la segona
i retiraríem conforme a la tercera el punt darrer.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Com que entenc que han demanat
votació separada, passarem a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 1898/17, el primer punt d’aquesta proposició no de
llei. 

Vots a favor? Per unanimitat. 

El segon punt d’aquesta proposició amb l’esmena número
2 incorporada. 

Vots a favor? Per unanimitat.

I el punt 3 queda retirat pel grup proposant. 

Molt bé. En conseqüència queda aprovada aquesta
Proposició no de llei 1898/17, relativa a proposta per a un nou
centre educatiu a Mancor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1899/17, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta per a la reforma
i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd a Montuïri.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1899/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd a
Montuïri.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
presenta aquesta proposta per a la reforma i ampliació del
Col·legi Joan Mas i Verd a Montuïri perquè el Pla
d’infraestructures educatives 2016-2023 que ha presentat la
Conselleria d’Educació del Govern balear no atén tampoc totes
les demandes de la comunitat educativa, en aquest cas, de

Montuïri, i la reforma i ampliació d’aquest centre educatiu és
una necessitat urgent i, a més, una reivindicació del municipi.

L’Ajuntament de Montuïri i els seus veïnats han sol·licitat
reiteradament aquesta reforma i ampliació i, a més, han fet
passes possibles per facilitar-ho, com és haver mantingut
nombroses reunions amb els responsables de la conselleria per
consensuar aquesta actuació i oferir les solucions d’espai per a
la seva adequació. A resultes d’això, la passada legislatura, a
més, el Govern del Partit Popular ja va incloure aquest projecte
dins els seus compromisos signant un protocol d’intencions
amb l’ajuntament del Partit Popular que hi havia en el municipi
el mes de març de 2015 per eliminar, per una banda, les
barreres arquitectòniques, ja que era una rampa, tota una sèrie
de barreres que es necessitaven eliminar i, per altra banda, per
reformar i ampliar el CEIP Joan Mas i Verd. 

Segons sembla, d’acord amb el Pla d’infraestructures
presentat, el nou govern del pacte no ha prioritzat aquesta
demanda i el pressupost de la comunitat per a l’any 2017 no
inclou cap partida pressupostària per a aquesta actuació. A més,
el Pla d’infraestructures tampoc no inclou el finançament fins
a finals de l’any 2018 i 2019, per tant, la consideració és
clarament secundària per a aquest municipi. 

Tot i això, la realitat de Montuïri és que només disposa
d’aquest centre educatiu, el CEIP Joan Mas i Verd com hem
dit, cada vegada aquest centre té més alumnes i, a més, les
instal·lacions han quedat obsoletes des de la seva construcció,
des de fa més de vuitanta anys, l’any 1935. A aquest fet s’hi
afegeix l’existència de dues aules prefabricades, considerades
inicialment com un solució provisional a la massificació
escolar, i que es converteixen en una mala resposta definitiva
amb el greuge comparatiu que suposa per als alumnes de
Montuïri haver de passar els seus primers anys d’escola dins un
barracó. Per contra, no s’han incrementat els mestres sinó que
s’han incrementat les ràtios i, per tant, també la pressió laboral
sobre els docents assignats en aquest col·legi. 

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta aquesta
proposició no de llei. En primer lloc: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar el Pla
d’infraestructures educatives 2016-2023 per prioritzar
l’ampliació i reforma del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri ja
que és una necessitat i una reivindicació de la comunitat
educativa del municipi”.

En segon lloc, que “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a incloure una partida pressupostària dins l’any 2017
per aquesta inversió i agilitar els tràmits administratius
necessaris per poder començar les obres al més aviat possible”.

I en tercer lloc, també posa punt quart, em sap greu, el
tercer punt: “Mentre es du a terme la tramitació administrativa
i les obres per a la reforma i ampliació del centre educatiu el
Parlament insta el Govern a millorar la dotació del personal
docent i personal de suport adscrit al centre conforme amb les
demandes del municipi”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201701899
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En el torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el diputat
Salvador Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em sembla que moltes de
les qüestions que s’han plantejat anteriorment en la iniciativa
que havia presentat el Partit Popular i ara que continua, doncs,
em sembla que es podrien extrapolar fàcilment. En aquest
sentit, només volia comentar un parell de qüestions ja que la
realitat que avui porta la Sra. Riera són concretament dos
centres de l’illa de Mallorca que podria ser extrapolable, com
he comentat abans, a qualsevol dels municipis de les nostres
illes. Ha fet referència que els alumnes estan en barracons, fet
una vegada més que avui per avui tenim a totes les Illes Balears
108 barracons i que és una qüestió que des de Podem,
mitjançant aquest pla d’infraestructures, com el que hem
comentat anteriorment, vàrem treure un compromís per part de
la conselleria de reduir en aquesta legislatura el 70% d’aquest
nombre de barracons, intentant cercar l’objectiu zero barracons
a les nostres illes.

Per tant, és molt important per a nosaltres i m’imagín que
per a tots els partits que formen part d’aquesta comissió.
Comprenem perfectament la preocupació del Partit Popular,
però tenim uns recursos, com s’ha comentat anteriorment, i per
a enguany aquesta priorització, i també la Sra. Riera ho ha
comentat, està recollida en el Pla d’infraestructures, no és
prioritari per enguany, està d’una forma perquè sigui possible
dins de la dotació pressupostària que per a l’any 2018 o 2019
es pugui manifestar, esperam que sigui així.

També manifestar i convidar la Sra. Riera i com no també
a la resta de partits que som aquí aquesta tarda a reunir-se amb
la conselleria, jo aquest matí m’he reunit amb el director
general de Planificació, el Sr. Antoni Morante, per tractar
diferents temes i com no del Pla d’infraestructures, que també
li vàrem treure el compromís d’unes reunions periòdiques per,
com s’ha dit també, i el pròxim dia també ho comentarà el Sr.
Conseller, el Sr. March, que aquest document és un document
viu, és un document que es poden afegir, per tant, més
necessitats que en un primer moment hi ha unes... moltíssimes
necessitats, com s’ha comentat, i és una qüestió que des de les
diferents direccions dels diferents centres educatius, des de la
comunitat educativa venim anys reclamant totes les necessitats;
aquí parlam d’un centre que té més de vuitanta anys, per tant,
s’han de fer les reformes necessàries, en determinats municipis
el creixement poblacional, com s’ha comentat anteriorment, fa
que s’hagin de fer ampliacions o la construcció de nous centres.

Per tant, no votarem a favor d’aquesta proposta per les
raons que s’han comentat anteriorment i són extrapolables a la
proposta que ara mateix ens presenta el Partit Popular. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la diputada Bel Busquests, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies. Un poc de recança, però votarem en contra
d’aquesta proposició no de llei perquè hem parlat amb
l’ajuntament i amb la conselleria i ja hi ha un acord perquè el
període de reformes de l’escola de Montuïri, el CEIP Joan Mas
i Verd, serà per a l’any 2018.

És cert que cada poble, i a més aquest poble el coneix molt
bé la Sra. Riera perquè hi habita, és cert que cada poble té unes
necessitats i és veritat que ens hem trobat després de molts
d’anys de sequera amb inversions i sobretot en reformes
d’infraestructures educatives i també sanitàries ara ens trobam
amb molts de moments en què veiem que són de màxima
necessitat. Però, és clar, governar vol dir prioritzar, i també la
Sra. Riera, que ha gestionat la Conselleria d’Educació, sap que
l’IBISEC és un departament que té el personal que té, que té el
pressupost que té, i que no es poden començar totes les obres
en un primer moment. A tots ens agradaria que l’any 2017 es
construís tot, es reformàs tot, i tothom anàs a escolar o a anàs
a un centre de salut o anàs a un hospital en les millors
condicions, però cal prioritzar, governar també significa
prioritzar, i tant des de la conselleria com des de l’ajuntament
han arribat a un acord en què aquestes obres -també serà una
inversió de més o menys uns 200.000 euros- es faran el 2018.
Impliquen l’eliminació de barreres arquitectòniques i
ampliació.

Com que tant des de l’ajuntament com des de la conselleria
hi ha aquest acord, creim que el que convé és mantenir-lo,
deixar que es desenvolupi així, que ara es facin les obres que es
tenen planificades per a l’any 2017, i que se’n prioritzin de
noves per a l’any 2018. S’ha de recordar que en el pressupost
de 2016 les inversions en infraestructures varen augmentar un
31%, per al 2017 han augmentat un 55%, i si anam a aquest
ritme almanco en acabar la legislatura haurem millorat molt les
infraestructures educatives, i si la ciutadania ens confereix
confiança de cara a la legislatura 19-23 encara en podrem
millorar més.

Per tant tendrem la setmana que ve per fer preguntes i parlar
del desenvolupament d’aquest pla. És ben necessari també
incloure un procés d’avaluació d’aquest pla, per tant que el
puguem anar revisant i veient com es va desenvolupant.
Esperem que la conselleria estigui oberta al fet que puguem
participar en aquest procés d’avaluació, i que tirin endavant
aquest pla d’infraestructures, que és ambiciós i que si es
desenvolupa totalment podrem estar-ne ben contents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Donat que la diputada del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES no es
troba a la sala, passarem a donar la paraula al Grup
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Parlamentari MÉS per Menorca, al diputat Sr. Josep Castells,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Reprodueixo aquí tots els
arguments que ja he fet servir a l’anterior proposició no de llei,
perquè el supòsit és molt similar, i a més a més afegint totes les
informacions que ha donat la Sra. Busquets sobre com s’està
enfocant aquest tema des de la conselleria nosaltres hi votarem
en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Nosotros nos vamos a abstener en la 1
y en la 3, pero, a ver..., en cuanto al segundo punto, bueno,
sinceramente si ya hay un plan de infraestructuras que tiene una
priorización, también es verdad que ha sido un plan de
infraestructuras que se ha hecho rápido y sin... sin abrirse a que
se pudiera enmendar o hacer un consenso, también creemos que
no es lo mismo una obra de un centro nuevo que una reforma,
y nosotros apoyaríamos el segundo punto.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diputat Enric Casanova, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del meu grup
pensam que aquesta PNL malauradament tampoc no es pot
acceptar. Ja li explicaré el perquè. És a dir, torno a dir que en
educació mai no n’hi ha prou, en educació sempre fa falta més
inversió i més inversió, sempre hi ha coses a reformar, a
ampliar, i més en la situació en què estam, que estam en una
situació veritablement d’emergència perquè hem tingut una
temporada molt llarga de reducció i retalls, i retalls i reducció,
i falta d’inversió i falta de planificació, i per tant ara fa falta.

El que està clar és que tot alhora, com ha dit la Sra.
Busquets, no pot ser; tot alhora no pot ser perquè ni hi arribem,
ni tenim capacitat de gestió ni capacitat econòmica. Ja ens
agradaria poder-ho tenir tot però de 0 a 100 en dos segons no
hi podem passar. Per tant crec que en aquesta escola, si ja han
dit que ja està acordat amb la conselleria que durant 2018 hi
haurà una reforma important, per tant pensam que està dintre de
la planificació. 

Torno a incidir: les PNL pensam que no són el mitjà oportú
per modificar el Pla d’infraestructures. El Pla

d’infraestructures, si ve la setmana que ve a presentar-lo aquí,
s’accepta per part del Consell Escolar, si hi ha tota una sèrie de
seguiment, de reunions de seguiment per veure com s’hi van
posant, és el moment d’anar adaptant-lo a les noves necessitats
sobrevingudes o als canvis de tendències poblacionals, o a allò
que sigui. Per tant pensam que no podem acceptar allò
d’incloure la partida pressupostària el 2017 perquè els
pressupostos ja estan tancats, i si no és una cosa d’emergència
no es podria fer.

I el punt tercer, que és el quart, torno a dir el mateix: el
tema de personal a les infraestructures tampoc no... 

Jo sí que li volia dir que vostè basa aquesta PNL en el fet
que la passada legislatura ja va signar un protocol d’intencions,
i aquí és jo volia fer la incidència. És a dir, vostè va signar un
protocol d’intencions el mes de març de 2015, és a dir, mes i
mig abans de les eleccions. Per tant un mes i mig abans de les
eleccions les intencions de tothom i de tots els partits polítics
i de qualsevol govern són increïbles. Per tant no es tracta de
tenir unes intencions, sinó que es tracta de tenir uns fets.
Nosaltres pensam que amb el Pla d’infraestructures s’ha
programat, s’ha programat en funció d’uns criteris que poden
ser millors, poden ser més discutibles o menys discutibles, però
no són unes intencions de caràcter electoralista que signem dos
mesos i mig abans de les eleccions. El Pla d’infraestructures
està fet amb una idea de llarg termini i posar en ordre tot aquell
caos que estava generat de la legislatura passada. Per tant
pensam que a poc a poc s’haurà d’augmentar.

I vostè també diu que hi ha increment de ràtios. Clar que hi
ha increment de ràtios. La legislatura passada vostè sap millor
que ningú perquè hi va haver increment de ràtios; hi va haver
increment de ràtios perquè hi va haver reducció dràstica de
personal. Per tant crec que no és el moment de venir aquí a
demanar més personal per reduir aquelles ràtios que es van fer.
Per tant crec que no podem acceptar cap dels punts d’aquesta
PNL.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula
el grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per contestar un poc les
intervencions que s’han fet, en primer lloc he de dir que
nosaltres presentam una proposició no de llei concreta de
Montuïri perquè precisament Montuïri està perjudicat en aquest
pla d’infraestructures 2016-2023 que ha presentat el Govern;
que és ver, com diu el Sr. Aguilera, que és extrapolable a
qualsevol altre municipi, però és que realment el que passa és
que hi ha un pla concret, si no hi hagués un pla concret amb
actuacions concretes i dates concretes no presentaríem una
mesura concreta en relació amb Montuïri.

També ens pareix que no ha estat correcte -ho dic perquè es
comenta que el Sr. Conseller ha de venir, d’aquí a una setmana
o no sé quan, a presentar aquest pla d’infraestructures al
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Parlament- ens pareix que no ha estat correcte que s’hagi fet
l’aprovació, la presentació pública d’un pla i unes dates
concretes incloses en el mateix, i després al cap de dos o tres
mesos es vengui a presentar al Parlament. Si s’hagués volgut
que es fes una altra actuació per part del grup principal de
l’oposició que no fer proposicions no de llei, idò que se’ns
hagués presenta el pla prèviament o un esborrany de pla; se’ns
haguessin demanat propostes i suggeriments, els haguéssim fet
i haguéssim pogut arribar a una sèrie d’acords. Com que no
s’ha fet aquesta presentació nosaltres, en base a un pla que fa
dos mesos que s’ha presentat públicament, primer en premsa
que als grups parlamentaris, hem presentat proposicions no de
llei positives i amb una voluntat de millora.

En relació amb barracons també hem dit que era una solució
provisional. Que la conselleria ara s’ha compromès o ha
manifestat que els anirà llevant?, no tots, però els anirà llevant
en una sèrie d’anualitats, també. Si era una solució provisional
l’anterior legislatura, que no es podia demorar tants d’anys,
pareix mentida que ara es vulgui passar en el cas de Montuïri
fins a l’any 2019, que encara falten quasi tres anys.

Per altra banda, com que es diu que la conselleria l’anterior
legislatura va fer un protocol d’intencions i que un protocol
d’intencions el mes de març de 2015 no té cap valor, nosaltres
hauríem de puntualitzar que més valor té un protocol
d’intencions, que és el nom que rep un document oficial on es
formalitza la voluntat de posar en marxa una actuació amb una
signatura per les dues administracions, que un pla presentat de
forma unilateral per una conselleria on cada una de les
actuacions no ve signada pel conseller. Per tant qualque
diferència hi ha. Per altra banda el Partit Popular, quan fa
compromisos, no presenta anuncis, com s’ha dit per part de
qualque conseller del Govern actual, de cara a 2023, presenta
protocols de compromisos d’actuacions que sí s’han de
desenvolupar.

També en relació amb les ràtios evidentment s’incrementa
la pressió, perquè si hi ha més nins i no incrementa el nombre
de docents a l’escola de Montuïri evidentment per regla de tres
les ràtios s’estan incrementant i s’està donant més pressió
laboral als mateixos docents, i no es pot dir que l’anterior
legislatura no es varen millorar perquè saben vostès que el
darrer curs 2015-2016 es va deixar tancat amb un increment de
373 docents, i els docents a més que ha anat incrementant
aquest curs anterior la Conselleria d’Educació del pacte és per
aplicació de la LOMQE, que preveu desdoblaments i obliga a
establir més docents. Per tant tampoc no és correcte que es
digui que abans no es varen millorar els recursos de docents a
les escoles que ara sí. Per ventura quasi seria al revés.

Dit això nosaltres mantenim aquesta proposició no de llei,
precisament perquè volem que es modifiqui aquest pla
d’infraestructures que no se’ns ha presentat prèviament, com
hem dit; perquè l’Ajuntament de Montuïri tenia unes
expectatives en base a un compromís que va adquirir el
Govern, del color que sigui però es va adquirir el 2015, i que
ara el govern del pacte, que amb el seu pla presenta una sèrie
de prioritats diferents, el desplaça fins a d’aquí a tres anys, fins
a l’any 2019, la qual cosa indirectament és fer unes retallades
educatives dins el municipi de Montuïri. I si es diu que si no es
disposa de recursos econòmics, o no es disposa de personal a

l’IBISEC, el que ha de fer la conselleria del Govern és posar
aquests recursos econòmics i aquest personal, perquè si no és
evident que s’estan fent unes retallades concretes a nivell
educatiu ja no només als municipis sinó a la mateixa conselleria
on es té constància que falten aquests recursos.

Dit això nosaltres mantenim la nostra proposició no de llei
i donam les gràcies de totes maneres per les intervencions,
aquelles sobretot en què hi ha hagut manifestacions en favor
d’aquesta proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. De la intervenció de la diputada del Grup
Mixt entenc que s’ha de produir la votació separada del segon
punt. Per tant, acabat el debat, passam a votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1899/17.

Passam a votar el primer i el tercer punts. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció. 1 abstenció.

Passam a votar el segon punt...

4 vots a favor; 7 vots en contra; 1 abstenció.

Passam a votar el segon punt d’aquesta proposició no de
llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

Resulta: 5 vots a favor i 7 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1899/17, relativa a la proposta per la reforma i
l’ampliació del CEIP Joan Mas i Verd a Montuïri.

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