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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Presidenta, Xelo Huertas substitueix Olga Ballester.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si no hi ha més substitucions a comunicar passam
a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1902 i 1903/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1902/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a
l’eliminació de l’amiant de tots els centres educatius.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1902/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de l’amiant a tots els centres
educatius. Per a la seva defensa per part del grup parlamentari
té la paraula la diputada Núria Riera per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. La proposta
fa referència, com vostè diu, a l’eliminació de l’amiant de tots
els centres educatius de Balears. 

L’amiant és un mineral que per la seva durabilitat i reduït
cost va ser utilitzat profusament durant anys per a la fabricació
de diferents productes, principalment per a materials de
construcció, i és un dels components del fibrociment que es
troba present en cobertes, aïllants, canonades..., habitual en tot
tipus de construccions fins que va ser prohibit totalment en
obres noves a partir de l’any 2002. Això es deu al fet que des
de l’Organització Mundial de la Salut es va reconèixer com a
carcinogen de primer grup en humans, és a dir, que pot produir
càncer amb independència de la quantitat a què s’està exposat.
La causa és la seva formació per fibres naturals amb diferent
composició química i capacitat per desfer-se en fibres cada cop
més petites i imperceptibles que fa que aquest material arribi a
ser respirable i que penetri en el nostre organisme de forma
altament nociva. Molts d’anys després d’haver-se produït
l’exposició apareixen diferents patologies, principalment en
l’aparell respiratori, i per això, de fet, l’Organització Mundial
de la Salut va arribar a determinar que es produeixen 107.000
morts per any per malalties derivades de l’amiant. 

En conseqüència va ser el desembre de l’any 2001 quan es
va publicar una ordre que modificava l’annex primer del reial
decret regulador que imposa previsions per a la
comercialització i ús de determinades substàncies nocives com
l’amiant així com la limitació d’aquelles ja instal·lades en
construccions fins a la seva eliminació o fi de la vida útil, i en
els darrers anys l’aparició de nombrosos casos especialment en
treballadors d’aquesta indústria ha posat d’actualitat els perills
derivats i la necessitat d’eliminar-lo definitivament de totes les
instal·lacions afectades.

Això com a introducció, perquè resulta que l’àmbit educatiu
aquest material es troba encara a dia d’avui present en molts de
centres d’ensenyament, amb l’agreujant que en alguns l’element
de fibrociment està trencat o esquerdat, de manera que les
partícules poden escampar-se amb més facilitat per l’aire. Així,
l’exposició a aquest mineral pot afectar la comunitat educativa
que conviu a les escoles i als instituts de les nostres illes, tant
les persones que presten els seus serveis en els centres
educatius com l’alumnat usuari dels mateixos centres i els seus
familiars.

Davant aquesta situació la passada legislatura el govern
popular va prioritzar l’eliminació d’amiant dins el seu pla
d’inversions, inclòs expressament en el préstec del Banc
Europeu d’Inversions, el préstec BEI, aprovat per a actuacions
educatives amb un import de 27,7 milions d’euros, i es va
començar la tasca per a la seva eliminació de centres educatius
afectats. Però a dia d’avui el govern del pacte ha presentat un
pla d’infraestructures educatives que no preveu la intervenció
per a l’eliminació de l’amiant de tots els centres que encara es
trobin afectats, sinó que hi ha centres amb amiant que no han
estat inclosos a l’indicat pla. Així ha estat denunciat
públicament també per part de la comunitat educativa,
fonamentat en els informes tècnics emesos al respecte. 

Amb aquest ordre de coses, per tant, el Grup Parlamentari
Popular sotmet al Parlament de les Illes Balears aquesta
proposició no de llei, que diu en concret: “Primer. La
conselleria competent en matèria d’educació se l’insta a
modificar el seu pla d’infraestructures educatives 2016-2023
per prioritzar l’eliminació de l’amiant existent a tots els centres
d’ensenyament de la nostra comunitat dins aquesta legislatura”.
En segon lloc el Parlament insta la conselleria competent en
matèria d’educació a realitzar un inventari exhaustiu dels
centres educatius construïts abans de l’any 2002 que
contenguin materials amb amiant, i un full de ruta clar
d’actuacions de retirada de cobertes i porxades de fibrociment
amb fibres d’amiant a cada un dels municipis afectats; en
concret el Parlament ha d’instar a incloure i fer calendari
expressament aquells centres educatius amb amiant on no
s’havia previst fer cap inversió per a la seva eliminació, així
com també agilitar l’eliminació d’amiant en els centres
educatius on no s’ha compromès una data concreta o s’ha
ajornat a futures legislatures. En tercer lloc proposam que el
Parlament insti la conselleria competent en matèria d’educació,
a través de l’Institut Balear d’Infraestructures Educatives
IBISEC, a realitzar visites tècniques a aquells centres
d’ensenyament on es conegui l’existència de fibrociment i
existeixin dubtes sobre el seu estat de conservació, i en el cas
que es constati un deteriorament d’aquests materials es realitzin
comprovacions per valorar l’existència de fibres d’amiant a
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l’aire i, en el seu cas, procedir a la clausura immediata
d’aquests espais i a la programació urgent de les obres
necessàries per a la retirada d’aquests components amb les
mesures de seguretat previstes a la normativa de seguretat i
salut aplicable als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. I en
quart i darrer lloc, s’insta la Conselleria d’Educació a posar en
marxa un programa d’informació a mares, pares, professorat i
comunitat educativa en general basat en la normativa en vigor
i en les recomanacions existents per transmetre informació
clara sobre l’existència de l’amiant en els elements constructius
i les seves conseqüències, per evitar també l’alarmisme i la
confusió en els centres educatius de les Illes Balears mentre es
duen a terme aquestes tasques.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al 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. Fa un parell de setmanes
vàrem tenir la presència del Sr. Conseller i del seu equip per
explicar el Pla d’infraestructures, i ja ho va dir la Sra. Riera,
que continuarien la seva tasca de control per intentar modificar
la política educativa d’aquest govern, i avui tenim amiant i
barracons.

Sobre aquesta qüestió concretament, el tema d’amiant, no
entenc, i hauria després de comentar-nos-ho la Sra. Riera, per
què diu que no preveu la intervenció per eliminar l’amiant de
tots els centres. És a dir, en el primer punt vostè demana que
s’incloguin determinats centres que no apareixen en la pàgina
30, a l’annex número 7, on apareix (...) les actuacions de
retirada de cobertes i porxades de fibrociment amb amiant als
centres educatius de les Illes Balears i la previsió d’actuacions,
i per tant jo demano a la Sra. Riera si té coneixement d’aquests
centres, perquè en principi, igual que en la següent iniciativa
apareix un llistat, aquí no n’apareix cap.

Sobre el segon punt, és enllaçar el que he comentat. Em
sembla que en aquest llistat que ens ha facilitat la conselleria
apareix un inventari, on apareixen -i li ho puc ensenyar- les
actuacions fetes i les que estan contractades, en contractació,
pendents de projectes, pendents de visita, pendents de
l’ajuntament..., i per tant si el Partit Popular en té coneixement,
idò que ens ho faci arribar o directament ho faci arribar a la
conselleria perquè s’inclogui.

Sobre els punts tres i quatre he de comentar que
sincerament el Partit Popular avui no vol crear alarmisme, però
directament està demanant que es posi en marxa un programa
d’informació a les famílies, al professorat i a la comunitat
educativa per intentar obtenir determinades recomanacions.
Estem parlant del fet que l’amiant fa molts de lustres, dècades,
que és als nostres centres, i em sembla que ja totes les
directives, així com determinades APIMA on hi ha hagut algun
problema, i això és una qüestió que sí que han denunciat

públicament i en aquest sentit, de conèixer que s’ha intentat
durant aquests anys dur a terme aquelles actuacions que
realment posaven en perill o eren una qüestió que necessitava
ser corregida, la conselleria ha actuat i per tant no entenem ara,
que justament queda... ho veien aquí a tota la programació, en
un parell d’anys el compromís per part de la conselleria és
corregir aquestes qüestions, crear aquest alarmisme.

Nosaltres hi votarem en contra i en principi no tenim res
més a dir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula... MÉS per Mallorca,
perdoni, MÉS per Mallorca. Té la paraula la diputada Isabel
Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement, i molt breu
intervenció perquè, després d’aquest pla d’infraestructures
haver de venir a parlar cada setmana sobre temes puntuals
d’infraestructures, la veritat ja vàrem manifestar el dia de la
compareixença que no hi vèiem lloc.

En anteriors proposicions no de llei sí que teníem l’excusa
que s’havien presentat abans de la presentació del Pla
d’infraestructures, però aquesta és de dia 31 de gener de 2017
i la pregunta que em sorgeix és, senyors del Partit Popular,
s’han llegit el pla?

L’IES Son Rullan a Palma, IES Guillem Colom i
Casasnovas a Sóller, Centre Integrat de Formació Professional
Joan Taix a Sa Pobla, Escola de Santa Margalida, de Selva, de
Capdepera, de Llucmajor, d’Alcúdia, CEIP Rei Jaume I de
Palma, CEIP de Son Servera, d’Artà, de Sant Francesc de
Formentera, CEIP Joan Capó de Palma, CEIP Es Pil·lari de
Palma, CEIP Es Molinar de Palma; Anselm Turmeda de Palma,
Institut Emili Darder de Palma, Centre de Persones d’Adultes
de Llevant de Manacor, Institut Juníper Serra de Palma, CEIP
Es Pont de Palma, Torres de Balàfia d’Eivissa, CEIP Mare de
Déu del Toro de Ciutadella, Institut Maria Àngels Cardona de
Ciutadella i l’Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella.
Feina feta. Si nosaltres fóssim com vostès, el que faríem seria
presentar unes PNL d’autobombo i felicitació a la conselleria
per la feina feta. Però no feim això, perquè no presentam
preguntes en el plenari i no feim proposicions no de llei
d’autobombo a la Comissió d’Educació, sinó que fem
proposicions no de llei per demanar qüestions que siguin
d’interès, o qüestions que no estiguin previstes.

Vostès durant la legislatura 2011-2015 sí que se’n varen
cuidar de fer proposicions no de llei d’autobombo per copar la
feina de l’oposició. I ara li demanaré, després d’aquesta
descripció tan ben feta de què és l’amiant i quins són els seus
perills, que compartim perfectament, deman per què no va
preparar aquesta proposició no de llei als seus companys la
legislatura 2011-2015? I li haguessin demanat tot això. Però bé,
vostès són d’una manera i nosaltres som d’una altra.

Una altra qüestió. En el punt número 1...
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(Remor de veus)

Gràcies a Déu sí!

En el punt número 1 també una qüestió de semàntica.
“Prioritzar” i “a tots els centres”, això no és possible. Prioritzar
vol dir posar un ordre i és necessari i en aquest moment com
aquest Pla d’infraestructures ens presenta, feina feta ja els anys
2015 i 2016, feina prevista per al 2017 que també li llegiré. I
una qüestió, fer calendari més enllà de posar l’any en què es
faran les obres és extremadament difícil, perquè com vostè sap,
executar unes obres per retirar l’amiant, que és molt nociu i a
més a més per normativa, s’ha de fer en períodes no lectius, no
es pot actuar mentre hi hagi alumnat a les aules. Per tant, si ja
hi ha una provisió de cursos, confiam en la bona feina de la
conselleria.

Per a l’any 2017 també està fet el Guillem Sagrera; en
execució el Miquel Porcel, el Politècnic i el Guillem Sagrera
amb un projecte redactat; el Francesc de Borja Moll amb una
actuació petita que es farà enguany; l’IES Felanitx amb el
projecte redactat; l’IES Berenguer d’Anoia, amb una actuació
petita que es farà enguany; el Centre Integrat de Formació
Professional Joan Taix, en la seva fase II està en licitació i
l’IES Sa Blanca Dona amb el projecte supervisat. Per al 2018,
l’IES Llucmajor amb el projecte en redacció i l’IES Isidor
Macabich d’Eivissa amb el projecte supervisat.

Vostès fan PNL i nosaltres governam. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara sí, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula
la diputada Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. He pogut
comprovar en el registre d’activitats parlamentàries que el
Partit Popular, el Grup Parlamentari Popular ha presentat un
seguit de proposicions no de llei en relació amb les
infraestructures educatives de les Balears. Avui en concret en
debatrem dues, una per retirar l’amiant dels centres i una altra
per a l’eliminació dels barracons. Jo sóc del parer que a
Educació mai no en tendrem abastament perquè hi ha moltes
coses per fer i per millorar i per desgràcia un pressupost sempre
més limitat del que voldríem. El que dic sempre, el què ens
costarà això. Per això estam obligats sempre tots a prioritzar i
a vegades coincidim en les prioritats i d’altres no hi estem
d’acord. Però que hem de prioritzar és innegable, si tenguéssim
més doblers no ho hauríem de fer. 

Nosaltres creiem que el Pla d’infraestructures el que ha fet
precisament és prioritzar unes situacions davant unes altres i
programar-les en un temps concret. Pel que fa a l’amiant,
segons el mateix pla, s’han fet 24 intervencions, hi ha 4
contractacions, 6 intervencions en procés de contractació, 6
pendents de projecte, 1 intervenció pendent de visita i 2
pendents de l’ajuntament d’Es Castell i de Maó respectivament.
Totes aquestes estan previstes per al 2017, la gran majoria
2018 i 2019. És a dir, que hi ha una previsió per part de la

conselleria, que a més a més s’ha fet públic, ens pot agradar
més o menys, ens pot semblar més adient o menys, però jo em
deman, què guanyam ara amb la modificació del pla per
prioritzar aquestes intervencions? Si prioritzam l’aminat, tots
sabem que altres intervencions es veuran perjudicades i llavors
tampoc no ens agradarà deixar la reforma d’un CEIP a l’aire,
o l’ampliació d’un IES, o bé l’eliminació de barreres
arquitectòniques.

En el punt 2 demana una ruta clara d’actuacions i nosaltres
pensam que aquesta ruta ja la tenim. Torn insistir, ens pot
agradar més o manco, però la tenim. Vostès no demanen que
s’inclogui un centre nou o es prioritzi un centre en concret, sinó
una modificació integral del pla i un full de ruta nova i
nosaltres no estam d’acord amb aquest plantejament.

Pel que fa al punt 3, en principi no tenim res a dir en què es
realitzin visites tècniques, res més faltaria! A més a més,
pensam que per fer la diagnosi del Pla d’infraestructures, supòs
que en el seu moment es feren. I del tema de facilitar
informació als pares, també em semblaria bé, sempre que
evitem alarmar innecessàriament els pares. I dir que el conseller
també va explicar que es penjaria aquesta informació.

Des d’El Pi el que farem, com dic cada vegada, serà
controlar que es facin les infraestructures programades al pla.
Ens abstendrem en aquesta proposició no de llei, respectant que
és la seva priorització.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo ja vaig manifestar com
a portaveu del meu grup en aquesta comissió fa dues o tres
setmanes que vam discutir una primera PNL del PP, que feia
referència al Pla d’infraestructures, en aquella ocasió com que
sembla ser que feia referència a una problemàtica molt concreta
d’un municipi i hi havia un acord, doncs vaig estar disposat a
donar-hi suport, però ja vaig advertir, en la línia exacta del que
acaba de dir la Sra. Sureda, que nosaltres el que creiem és que
la manera correcta d’afrontar aquesta problemàtica des d’aquest
Parlament era fent el seguiment del Pla d’infraestructures, que
ens congratulàvem que la conselleria hagués presentat com a
eina fonamental per fer aquest seguiment.

A partir d’aquí, tot el que sigui anar fent renou al voltant
d’aquest pla, és més posar pals a les rodes, que no pas
contribuir a aconseguir els suposats objectius d’una PNL
d’aquest tipus, perquè com han dit els portaveus que m’han
precedit, hi ha una programació, hi ha una priorització, hi ha
una assignació pressupostària. I per tant, si de cas aquí el que
hem de fer és el seguiment i proposar les modificacions que
facin falta. Prioritzar que es facin coses, sense dir què és el que
no es podrà fer en perjudici d’aquestes noves coses que volem
prioritzar, no em sembla bé.
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I després també hi ha una problemàtica, perquè evidentment
tots som conscients que els temes de seguretat passen al davant.
Però com molt bé ha explicat la Sra. Busquets, aquí estem amb
una problemàtica que és que les obres s’han de fer durant els
períodes no lectius, això redueix moltíssim el temps d’execució
de les obres. I per tant, de forma totalment ineludible s’han de
fer amb menys rapidesa de la que seria necessària, perquè
només hi ha dos mesos útils per fer aquestes obres. Tot i així,
està programat perquè es retiri tot el que hi ha identificat en els
propers dos cursos i evidentment si van apareixent nous casos,
o es revelen nous casos, doncs evidentment estarem totalment
a favor de què s’incloguin en aquest pla. Però creiem que la
manera correcta de gestionar aquest tema és a través de la
modificació del pla i no presentar PNL, que bé, poden tenir la
seva efectivitat mediàtica, però no contribueixen en res al bon
govern, que és el que crec que hem vetllar des d’aquesta
comissió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Estam d’acord amb l’exposició sobre
la perillositat de l’amiant; a més afegim que els problemes que
dóna no es veuen fins d’aquí... passen vint o trenta anys. Ara
bé, també creiem que havent aconseguit un pla
d’infraestructures en aquests moments, que a més és a mig
termini, aturar-lo per prioritzar l’eliminació de l’amiant existent
crec que en aquest pla d’infraestructures això ja està
contemplat, i crec que no seria el més adient paralitzar aquest
pla d’infraestructures.

Per altra banda, si el Partit Popular pensa que hi ha escoles
o infraestructures educatives on no s’ha previst cap mesura i sí
que tenen amiant, crec que hauria d’haver reflectit aquí quines
són les infraestructures. 

Per tant nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició
no de llei. 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, qualificar aquesta
PNL sempre em resulta una mica estrany, qualificar les PNL
aquestes que es fan amb una finalitat molt concreta, que no és
altra que... una finalitat de caràcter purament periodístic i
polític, perquè finalitat real, no en té cap, no en té cap.

Aquí vostès, quan es van presentar els plans
d’infraestructures, es van dedicar a presentar tota una sèrie de

PNL per demanar que es retiri el Pla d’infraestructures, que es
retiri el Pla d’infraestructures, etc., però bé... Aquí ja vam dir
l’altre dia, li vaig dir que crec que el Pla d’infraestructures és
aquí i s’ha d’argumentar com el canviem i com el prioritzem,
i quan demanem prioritzar una cosa hem de desprioritzar-ne
una altra. Per tant demanar sempre tota una sèrie de coses, i
totes les PNL que han presentat, al final resulta que sembla que
en comptes de prioritzar i organitzar i racionalitzar, que és el
que teòricament diu aquí, el que estan demanant és qué hay de
lo mío. Al final ja li explicaré per què dic això.

També crec que l’exposició de motius sobre l’amiant és
correcta, és una exposició correcta, però aquesta PNL té una
finalitat, té una finalitat que és la que crec que hem d’eradicar,
sobretot aquí en seu parlamentària, que és posar de manifest
una sensació de perillositat. Vostès llegeix aquesta PNL i fa la
sensació que els centres són un antre. Idò no; miri, Sra. Riera,
els centres escolars són segurs, els centres escolars són segurs!,
els centres escolars estan en condicions. Si hi ha algun centres
escolar que té alguna deficiència que va en contra de la
seguretat el que hem de fer és dir “això no està bé” i s’actuarà
d’immediat. Per tant crec que no podem anar descrivint perill,
que hi ha una perillositat i que és tot tan perillós.

Què passa? Després jo em pregunto: l’amiant, tota aquesta
història, és molt perillós, i la meva pregunta és: i si ara els
centres no estan en condicions saludables, de qui és
responsabilitat? Ha passat tot un període, ha passat tot un
període en què això s’hauria d’haver solucionat, perquè al final
qui ho ha permès?, al final qui ho ha permès? Per què estan en
aquestes condicions?, per què no es va llevar l’amiant la
legislatura passada si era tan perillós i era tal? Vostè em podrà
contestar. Per què durant la legislatura passada -i ara en
parlarem- va fer tota una sèrie d’actuacions per llevar
fibrociment, que es va gastar 330.000 euros, i ara en aquesta
legislatura, en un any, ja se n’han gastat més de 780.000?; per
tant la perillositat hi era igual, perquè l’amiant és igual de
perillós en la seva legislatura que en aquesta, exactament igual.
L’amiant té els mateixos components abans que ara; per tant no
podem donar una sensació.

Jo el que vull repetir és que els centres escolars són segurs,
i elimini aquesta idea que centres escolars no són segurs, que
hem d’informar els pares. Sra. Riera, Sra. Riera, allò de posar
en marxa un programa d’informació a mares i pares, i
professorat i comunitat educativa, basat en la normativa en
vigor i les recomanacions existents per transmetre informació
clara..., escolti, això per què no ho va fer?, això és molt fàcil de
fer. Aquesta anàlisis exhaustiva, inventari exhaustiu de centres
educatius construïts abans de 2002, això per què no ho va fer?
En la seva legislatura ja estaven tots construïts, perquè si estan
construïts tots abans de 2002 ja estaven construïts; per què no
va fer aquesta anàlisi, essent tan perillós com vostè vol dir?

En definitiva, jo el que penso és que aquí s’ha passat de
frenada, vol donar una sensació de perillositat de centres que
no hi és; vol donar una sensació de paràlisi de centres que no
hi és, perquè ja li dic que la conselleria en el darrer any ha
invertit 780.000 euros per eradicar això en períodes molt
concrets, i vol donar una sensació que el Pla d’infraestructures
no preveu res. Per què demana aquí fer calendari, si està fet el
calendari, està fet el calendari en el Pla d’infraestructures? I
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demana..., “s’insta a incloure i fer calendari expressament
aquells centres educatius on no s’ha previst fer cap inversió”.
Perdoni, estan tots els centres que tenen perillositat.

I per al final, per al final, em vull deixar una part de la PNL
a qui ningú no ha fet referència, però crec que és important,
perquè crec que la idea oculta és posar de manifest el famós
préstec BEI, el famós préstec BEI, aquest préstec BEI que
segons el Partit Popular hi havia 27 milions que després resulta
que no van aparèixer, hi havia 27 milions que estava
programat; sí que estava programat; estava executat?, no estava
executat. Per què l’any passat es va haver de córrer i encara
s’està negociant perquè es permeti fer ús d’aquest préstec BEI?,
perquè el préstec BEI es va dedicar no se sap molt bé a què; hi
ha 13 milions d’euros que no estaven ben executats. Per tant,
estava programat?, sí; estava ben executat?, no; estava en
voluntat?, perquè sembla ser que sí que hi havia voluntat,
perquè ho havien programat, sí. Però, en fi, en definitiva, i és
al que vaig, hi era en realitat?, no. Què tenim?, una realitat: que
els centres tenen fibrociment que és molt perillós, no ho dubto,
i que el tenen perquè algú de la legislatura passada no va voler
fer la feina que havia de fer, i ara pensa que el que va deixar de
fer s’ha de fer corrent perquè és molt perillós. 

Per tant, Sra. Riera, jo li torno a insistir que els centres són
segurs, el programa d’extracció del fibrociment i de canvi està
plantejat en el Pla d’infraestructures, i per tant crec que no
podem fer aquestes PNL per donar una sensació i una situació
que els centres estan fets un..., no sé com qualificar-ho, en
definitiva. En definitiva, no li donarem suport, com és de
suposar, perquè el Pla d’infraestructures diu molt clar què s’ha
fet i què s’ha de fer i com està programat.

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. Senyores i senyors diputats que
donen suport als partits que governen, pareix que cerquen una
justificació per no votar aquesta proposta quan són vostès
mateixos que en aquesta comunitat i a altres comunitats, ara i
fa anys, vénen demanant que s’informi a les famílies, que
s’informi a la comunitat educativa i que es prioritzi eliminar
l’amiant. Pareix que ara que governen aquí ja no tenen aquesta
prioritat o els centres estan segurs i estan fenomenalment bé.

Jo els diré que no ens correspon, a nosaltres, fer un llistat
d’on hi ha amiant, perquè he sentit qualque diputat que deia
que féssim un llistat, però sí els puc recordar el que denuncia
la premsa, el que denuncia la FAPA, el que denuncien les
associacions de pares i mares d’alumnes dels centres. Està bé
llegir el que s’ha fet, però és que la nostra feina com a diputats,
que és controlar el Govern, com bé s’ha dit, és llegir un poquet
més avall la feina que no s’ha fet. Hi ha projectes en redacció
i pendents que si vostès no els volen llegir jo sí que els els puc
dir, així com demanen: Sant Antoni de Portmany, CEIP
Buscastell; Palma, CEIP Miquel Porcell; Inca, IES Berenguer

d’Anoia; Palma, IES Emili Darder, IES Francesc de Borja
Moll, IES Guillem Sagrera fase II; a Eivissa, IES Isidor
Macabich; a Llucmajor l’Institut de Llucmajor; IES Blanca
Dona; CEIP Mare de Déu de Gràcia; CEIP Àngel Ruíz i Pablo;
CEIP Son Canals.

També els diré per exemple que la FAPA li recorda que el
Sr. Sansó, que era regidor del Partit Popular l’anterior
legislatura a l’Ajuntament de Palma els va dir que tenia un
informe, que a més es va mostrar l’any 2014, on hi havia un
llistat de 36 centres educatius que tenien amiant i el Sr.
Rodrigo, ara fa un parell de mesos, no fa ni un any, vull dir que
ja governaven vostès des de feia una bona estona, els va dir que
si no tenien aquest informe, els ho podia fer arribar. També el
Sr. Sansó per ventura els ho podria fer arribar, si no tenen
constància d’aquests centres, entre d’altres, que jo l’he llegit,
que encara tenen amiant.

Quant als doblers també els he de dir que el pacte té un
pressupost de 4.500 milions d’euros per a l’any 2017, vostès
que donen suport als consellers que governen al Consell de
Govern, proposin modificar aquest pressupost, no a costa de
llevar altres actuacions d’Educació, perquè vostès havien de
prioritzar l’educació, sinó a costa de llevar partides d’altres
bandes. Hi ha partides en capítol 4, partides de contractes, de
serveis, d’estudis, de publicitat, que ben bé es podrien deixar en
un lloc secundari, per prioritzar aquestes actuacions. Per tant,
posin més doblers a Educació i arribin als 1.000 milions
d’euros que varen prometre vostès i no es quedin en els 850
que tenen en aquesta anualitat. 

Em demanen qui és el responsable de totes aquestes
actuacions, evidentment el que governa. El que governa en
cada moment és responsable de la situació que es troba. I ara ja
arribam al tercer estiu de Govern del pacte, que és precisament
quan s’han de llevar les infraestructures d’amiant, perquè és
quan no hi ha escola, quan no hi ha classe per als nins. Per tant,
crec que és prou important dur endavant aquesta proposició no
de llei, per animar, impulsar, exigir, o instar el Govern a fer
aquells deures que durant dos estius anteriors no han fet.

Per tant, es deixin d’excuses, valorin si estan d’acord en
prioritzar, que no vol dir posar per davant altres actuacions, vol
dir prioritzar dins cada centre que tengui amiant, llevar-lo,
prioritzar llevar l’amiant als centres que en tenguin. O no estan
a favor, volen votar en contra i no volen prioritzar eliminar
aquest amiant.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a la votació de la
proposició no de llei RGE núm. 1902/17.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.
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En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 1902/17, relativa a proposta per a l’eliminació de
l’amiant de tots els centres educatius.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1903/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a
l’eliminació de barracons educatius a Balears.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 1903/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a l’eliminació de barracons educatius a
Balears. 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. Com ha dit vostè, aquesta proposta
fa referència a l’eliminació dels barracons educatius que encara
queden en els centres de Balears, són aquelles aules
prefabricades, com tots sabem, com a solució provisional que
s’estableixen en aquells centres on hi ha una falta d’espai i que,
a més, s’ha incrementat el seu nombre durant aquesta
legislatura.

Els barracons o aules prefabricades s’han d’instal·lar en
aquells centres on s’incrementa el nombre d’alumnes i les
instal·lacions existents no poden donar cabuda a tota la
demanda educativa. I és una solució que és vera que ha
conviscut diferents legislatures, a diferents municipis de
Balears.

Això no obstant, com deia en un principi, el Govern del
pacte es va comprometre a prioritzar l’eliminació de barracons
dels centres educatius, però la realitat és que des de l’any 2015
el nombre s’ha incrementat considerablement i hem arribat a
tenir 107 barracons, on es troben actualment 2.500 nins i nines
de Balears, 72 escoles a Mallorca, 13 a Menorca, 22 a Eivissa
i Formentera.

Per contra, el Pla d’infraestructures educatives 2016-2023
que fa un parell de setmanes ens va presentar i explicar el Sr.
Conseller, va presentar a més a la Conselleria d’Educació el
mes de desembre a la premsa, no destina recursos
pressupostàries necessaris per complir aquest compromís que
tenia, ni preveu a més un full de ruta clara per fer-ho realitat.
De fet, hi ha municipis on no s’ha previst cap ampliació d’aules
per eliminar-los i altres municipis on no hi ha compromís
d’eliminar-los dins aquesta legislatura, sinó que s’ajorna fins a
partir de l’any 2019. Mentre aquesta manera, que era una
mesura provisional, es converteix en una mala solució
definitiva, que no permet donar un servei educatiu de qualitat,
ni en condicions desitjables i suposa una discriminació per a
molts d’alumnes de Balears, alumnes recordem que molts d’ells
passaran tota la seva vida educativa dins aquests barracons o
aules prefabricades.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular vol sotmetre al
Parlament aquesta proposició no de llei: El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar el
Pla d’infraestructures educatives 2016-2023 presentat el mes de
desembre, per prioritzar l’eliminació dels barracons existents

als centres educatius de la nostra comunitat dins aquesta
legislatura, establint un full de ruta clara per a cada un dels
municipis afectats. En concret s’insta a incloure expressament
aquells municipis amb centres educatius amb barracons, on no
s’ha previst fer cap inversió per a la seva eliminació. Com són:
2 al CEIP Molins de s’Arracó a Andratx; 1 al CEIP Gabriel
Palmer d’Estellencs; 2 a l’IES Berenguer d’Anoia a Inca; 1 al
CEIP Montaura a Mancor; 1 al CEIP Sant Jordi de Palma; 3 al
CEIP s’Arenal de Palma; 3 a l’IES Josep Sureda i Blanes de
Palma; 1 a l’IES Son Pacs a Palma i 1 al CEIP Mare de Déu de
la Consolació a l’Alqueria a Santanyí.

Així mateix s’insta a agilitar l’eliminació de barracons en
els centres educatius on no s’ha compromès una data concreta,
o no s’ha previst actuacions dins aquesta legislatura. Com són:
2 al CEIP Miquel Costa i Llobera de Marratxí; 2 al CEIP Joan
Mas i Verd a Montuïri; 2 a l’IES de Porreres; 4 al CEIP
Voramar de Can Picafort a Santa Margalida i 5 al CEIP Blai
Bonet de Santanyí.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al 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. I ja ho he dit abans i les
diferents portaveus ho han comentat, avui diem que el Partit
Popular és cansino, és cansino! Si em permeten una mica
d’ironia a aquesta hora de la tarda i sempre amb tot el respecte
al Partit Popular i a la Sra. Riera que defensa aquesta iniciativa.

Comentar-li que en aquesta legislatura tenim entre 14-15
barracons més respecte a l’anterior. I també com s’ha comentat
abans, el Partit Popular a l’octubre del 2016 va presentar una
moció sobre un Pla d’infraestructures. Sra. Riera, li he de
recordar que el seu partit no va acceptar l’esmena que vaig
presentar sobre l’eliminació dels barracons a Eivissa i
Formentera? Sembla que no tenim memòria, li ho recordo i li
ho faig present aquest punt.

Més qüestions. També fer-li present al Partit Popular, igual
que a la resta de portaveus i persones que són aquí, que
justament fa ja unes quantes setmanes llargues, també li vaig
demanar al Sr. Conseller, el Sr. March, sobre els 108 barracons
que tenim i com a Extremadura no en tenen cap. I bé, estam
aquí.

Més qüestions i no menys importants. També segurament la
Sra. Riera ha vist a la pàgina 27 que apareix un annex, el
número 5 concretament, sobre la previsió de supressió de les
aules modulars fins al 2019. Jo li faig la pregunta, sap per què
en surten 73, si en principi són 107 o 108 després d’incorporar
l’últim? Perquè vàrem forçar a firmar des de Podem un acord,
allà on el 70% dels barracons que teníem actualment serien
eliminats amb el compromís de què intentarien ser objectius
zero, però aquest.
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Per tant, com ja hem comentat algunes vegades i també li
llanço aquesta oferta a la resta de partits que som aquí
representats, que facem un seguiment de totes les actuacions i
quan acabi l’any, qüestions que no hagin estat solucionades,
posades en marxa, realment instar el Govern perquè les faci,
perquè aquest document és un document per intentar obligar el
Govern perquè faci el que ha de fer, un Pla d’infraestructures,
un pla de ruta, que vostè diu que no hi és, però bé, és molt
millorable segurament. Però ja hem donat una primera passa i
segurament que amb el nostre suport i espero que el de la resta
de partits, puguem completar aquest document i poder
continuar.

I per últim i no menys important, i això li ho dic tant a la
portaveu del Partit Popular, com al portaveu del Partit
Socialista, és que el motiu pel qual avui tenim el nostre alumnat
en barracons, i la mala gestió durant aquests anys i que tinguem
un deute de pràcticament 9.000 milions d’euros en la nostra
comunitat és perquè s’han fet grans obres faraòniques que avui
per avui estarem durant lustres o dècades pagant, i algunes
d’elles les anomenaré.

Autopistes d’Eivissa. durant aquests mesos hem participat
alguns dels membres que som aquí justament en aquesta
comissió en la Comissió d’investigació de les autopistes;
finalment resulta que possiblement -no ho sabrem exactament
fins que no acabin aquests 25 anys de concessió- possiblement
haurem pagat 600 o 700 milions d’euros, o 800, però bé, anem
allí, i demano jo a la Sra. Riera: quants de centres educatius,
escoles, instituts, centres d’FP, etc., podríem haver construït en
25 anys amb 700 milions d’euros?, perquè resulta que han
vingut 0 euros, torno a repetir, han vingut 0 euros del conveni
de carreteres, i com hem hagut d’escoltar a un representat del
Partit Popular “no, bueno, esto lo está pagando Madrid”. Ah!,
ah!, ah! Permeti'm aquesta broma perquè de veritat és per
desesperar-se, per no dir un altre terme.

Més qüestions. Palma Arena, (...) el Molt Hble. Sr. Matas,
que encara l’estem pagant, i això ho hem de recordar sempre
que ve aquí la representant, el conseller o la consellera
d’Esports, cada any que estam hipotecats al respecte. Idò bé,
feien fantàstiques obres megafaraòniques. Continuo: Palau de
Congressos de Palma, 130 milions d’euros en un palau i en un
hotel; era necessari fer un hotel al costat del Palau de
Congressos?; després de cinc concursos públics que al final
haguem de cedir l’explotació al respecte? Idò tenim unes
quantes desenes, centenars, aquests 130 milions d’euros per fer
unes quantes escoles. No ho sé, queda aquí.

Més qüestions, i ja per acabar: Hospital de Son Espases i
Hospital de Can Misses, centenars de milions d’euros en
concessions; ja no parlaré de les irregularitats en obres
faraòniques que, bé, estem i estarem pagant durant dècades al
respecte. Això és una bona gestió dels partits que han estat
governant la resta d’anys?, o han invertit en el que els ha donat
la gana i no han pensat en l’educació? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només vull recordar que
aquest pla d’infraestructures té com a objectiu prioritari
eliminar els barracons, uns barracons que es preveu que quedin
en menys de 50 al final de la legislatura gràcies a l’aplicació del
pla. He de recordar, perquè la memòria és curta, que una
solució provisional, si és que ho fa el PP, va ser augmentar de
52 aules modulars el maig de 2011 a 93 el maig de 2015, quan
ens trobàvem amb una població que havia baixat un 0,5% a
totes les Illes Balears, donant un nombre rodó. Per tant el
govern del PP doblà el nombre d’aules modulars o barracons.
Clar, com que era el govern del PP era una solució provisional;
ara, com que és el pacte, és una mala solució definitiva. No hi
ha com fer demagògia amb les paraules.

Hem de dir que el dinamisme de la nostra societat fa que -
alumne nouvingut- es dificulti poder eliminar completament les
aules modulars. Però no només hem de donar la culpa al
dinamisme del nostre sistema educatiu, de la nostra població,
sinó que hem de donar la culpa al finançament, a la falta
absoluta de finançament, que hi pugui haver convenis per a
carreteres quan tal vegada no ens interessen, i en canvi no hi
hagi un bon finançament per poder dedicar als serveis públics
bàsics, com la sanitat, l’educació i els serveis socials.

Per què aquest objectiu d’aquestes proposicions no de llei?,
per adjudicar-se medalles si són aprovades i dir “nosaltres hem
promogut aquests centres”?, quan molts d’aquests centres estan
prevists en el Pla d’infraestructures o fins i tot estan en els
pressupostos d’aquest any 2016. Record el centre de Can
Picafort, per exemple, un dels quals s’esmenta aquí; hi va haver
una esmena d’afectació per a l’escola de Can Picafort. Per què
n’esmenten 15, perdó, 30 centres, 15 per una banda i 15 per
una altra, quan realment són 107?, per què aquests 30 sí i els
altres no?, per què aquests 30 són prioritaris?, per què? Per què
han vengut a tocar a la porta?, per què els ha pegat pel cap?,
per què no sé què? Per què?, per què aquests 30 sí i els altres
no? Confiem en la planificació dels que ara governen.

I, la veritat, revisin el pla, llegeixin..., val la pena imprimir-
lo, enquadernar-lo, revisar-lo, veure la feinada que hi ha feta,
i deixin fer la feina, per favor, i deixin d’intentar posar-se
medalles i altres històries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Per a
aquesta proposició no de llei puc subscriure el que he dit durant
el debat de la proposta anterior perquè entenc que va en el
mateix sentit. Per això no m’allargaré gaire, perquè no té sentit
repetir-ho tot de nou.
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Actualment hi ha a Balears 107 o 108 aules prefabricades,
que també els he de dir, a les senyores i als senyors del Partit
Popular, que no han comparegut totes des de 2015; crec que ja
és hora que reconeguin que la legislatura passada es va fer ben
poca cosa en aquest sentit, i no em diguin que hi havia
dificultats econòmiques perquè vostès prioritzaren en altres
temes i no precisament en educació. Parlant de l’actualitat, el
Pla d’infraestructures té previst eliminar-ne 71 d’ara fins al
2019. Vostès demanen que s’afegeixi la resta de barracons, i jo
li deman: a costa de què?, de la reforma del banys del CEIP Es
Vinyet d’Andratx?, o del gimnàs de Nova Cabana a Marratxí?
Saben perfectament, i repeteixo, que és inevitable prioritzar.

Amb això no vull dir que ens sembli bé que s’hagi deixat
per a més endavant l’eliminació d’altres barracons, com la
retirada d’amiant, ampliacions i altres reformes, però hem de
ser coherents i justos perquè tots sabem les possibilitats
econòmiques existents. Aquí m’agradaria dir al Sr. Aguilera
que l’exemple d’Extremadura no és el millor per posar damunt
la taula; el finançament que té aquella comunitat no és
comparable en cap cas al nostre. 

Reiter que vetllarem per tal que aquest pla es compleixi,
que estarem atents perquè els terminis de les intervencions es
respectin i, en cas que això no passi, la conselleria ens tendrà
al davant per demanar explicacions. De moment, però, rebem
aquest pla amb l’esperança que es puguin anar arreglant
aquestes infraestructures. 

Ens abstendrem en aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també, en la línia de la
Sra. Busquets, recomano a la Sra. Riera que es llegeixi el pla.
Està molt bé llegir el diari, els diaris, està molt bé, però després
ho ha de confrontar amb el pla, perquè vostè quan ha llegit el
diari ha dit tot de centres que ja li ha dit la Sra. Busquets que
són al pla. Aleshores -perdó perquè això ja sé que és del punt
anterior, de l’altra PNL, però, bé, és aplicable a aquesta-
aleshores està molt bé llegir el diari, llegir les queixes, però
confrontem-ho, perquè ja que nosaltres tenim accés a tota la
informació, també del Govern, confrontem-ho amb el Govern
i no...

En definitiva, i passo per alt aquesta PNL, però és que de
fet el problema és el mateix, és que jo faig la mateixa nota
prèvia que he fet a l’anterior, és a dir, si vostès detecten casos
concrets en què creuen que s’ha de modificar el Pla
d’infraestructures crec que la millor manera seria enviar una
carta a la conselleria, que vostès igualment davant els sectors
que els demanen que facin aquestes actuacions poden
demostrar que s’estan movent, i demanar a la conselleria que
tingui en compte aquests elements de cara a la modificació del
Pla d’infraestructures i aleshores anar fent el seguiment.

Anant al tema dels anomenats barracons, que ja saben que
jo hi no som tan refractari com vostès, que jo els tenc un cert
carinyo perquè hi ha barracons que són molt confortables, fins
i tot més que alguns dels edificis que estan construïts, he
d’explicar una cosa que és òbvia però, bé, la direm, no?;
evidentment tota la planificació de les infraestructures
educatives té a veure amb el creixement de la població; hi ha un
creixement vegetatiu i després hi ha un creixement per saldo
migratori. Aleshores, clar, totes aquestes necessitats s’han de
veure a anys vista, i la Sra. Riera no em podrà dir, perquè jo
soc molt poc inclinat a parlar-los dels anys en què vostès
governaven, normalment no ho faig perquè entenc que nosaltres
hem de parlar del present, no parlar del passat, però en aquest
cas, i per tant no... no m’estic contradient, és que en aquest cas
és indefugible, perquè són qüestions que s’han de planificar en
anys, perquè s’han de veure quines són les tendències
demogràfiques i plantejar les necessitats d’espai. Aleshores,
clar, vostè plora amb ulls d’avui el que no es va..., perdó, vostè
plora avui el que no es va planificar en el passat, perquè les
necessitats actuals d’espais indefectiblement s’hauria d’haver
planificat fa cinc i fa deu anys, i això és el que precisament al
Pla d’infraestructures, si vostè s’hi ha fixat, hi ha a un annex,
municipi per municipi, amb l’evolució demogràfica de
cadascun dels municipis, i amb ràtio d’escolarització, de
naixements respecte d’educació primària, perdó, d’educació
infantil, perquè, clar, hem de suposar que els nens que neixen
enguany d’aquí a tres, quatre anys hauran d’estar escolaritzats
en educació infantil. Aleshores si aquesta planificació no s’ha
fet amb l’antelació necessària és evident que hi ha manca
d’espai.

Aleshores jo per això, jo (...) aquesta respecte del tema dels
barracons és perquè, home, doncs és clar, evidentment, si jo sóc
l’autoritat educativa i tinc l’obligació legal d’escolaritzar uns
fillets i no tinc espai perquè en el passat no s’ha planificat
correctament, doncs no tinc més remei que posar barracons, i
aquí és quan jo dic benvinguts siguin, perquè si no tinguéssim
barracons serien al carrer. Per tant aquí hi ha unes tendències,
hi ha una previsió, hi ha una programació que és indefectible
que s’ha de fer amb antelació.

Dit això, dit això, a més a més en el cas de la nostra
comunitat autònoma tenim una variable que és impossible de
preveure, que és el que diem creixement pel saldo migratori.
Del curs 2013-2014 al 2014-2015 hi va haver 500 estudiants
més en el sistema educatiu de Balears. Del 2014 al 2015 va
augmentar en 1.000, i del 2015 al 2016 ha augmentat en 1.600.
És a dir, és que l’increment és geomètric, cada any augmenta i
cada any augmenta més. Aleshores, clar, he de dir que això ho
vincul a un determinat model de creixement. Crec que els
polítics no tenim tant de poder: ni vostès tenen tant de poder
per fer que l’economia creixi ni nosaltres en tenim tant per
impedir que ho faci, però vostès tenen un discurs i nosaltres en
tenim un altre, i vostès tenen el discurs de “vinga!, quants més
millor”, i després es vénen a queixar aquí que hi ha barracons.
Home, és clar que hi ha barracons!, si cada estiu, quan comença
la temporada turística, vénen milers de persones a treballar en
el sector de l’hostaleria amb els seus fills, que els hem
d’escolaritzar, perquè molts d’aquests que estan escolaritzats de
més, a més a més, s’incorporen el mes de maig, no s’incorporen
a principi de curs, aleshores que cadascú sigui coherent amb el
tipus de societat, el tipus d’economia i el tipus de

 



678 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 43 / 23 de març de 2017 

desenvolupament que propugna. És en aquest sentit que penso
que la seva proposta és molt oportunista i molt incoherent. 

Crec, i tornant al tema aquest que jo li dic (...) dels
barracons, perquè a mi m’agrada, diguem, dissentir respecte
d’aquest tema en el sentit que trobo una mica... una mica...
ploramiques el tema d’esquinçar-se les vestidures amb el tema
de barracons, en una societat com la nostra, que és intensiva en
l’ús de mà d’obra, en aquest cas a més a més poc qualificada,
que ve en massa, i que ve amb les seves criatures. I perdoni’m
una altra referència històrica: jo veig que el tema de les places
d’escolarització a les Illes Balears, mentre tinguem el model
econòmic i el model laboral que tenim, és igual que el que deia
Ortega i Gasset respecte del problema català: “no tiene
solución, sólo se puede conllevar”. Sí, perquè nosaltres estem
constantment construint més i més i més escoles, com
continuem amb aquest sistema, i sempre faltaran places! Per
tant, escolti, aquí els que tindríem dret a queixar-nos que hi
hagi barracons som els que estem en contra d’aquest model de
desenvolupament econòmic. Els que estan tan a favor d’aquest
desenvolupament econòmic, escolti, haurien de donar la
benvinguda als barracons perquè si no seria impossible,
hauríem de construir noves escoles permanentment, i això és
totalment absurd. Per tant jo els agrairia una mica més de
coherència i que per tant, si estan d’acord amb el
desenvolupament econòmic desbocat, doncs paguin també les
conseqüències i donin la cara de les conseqüències que això té
davant de l’opinió pública i davant la societat balear.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Donat que la representant del
Grup Mixt s’ha absentat de la sala i no hi és present en aquests
moments, passarem a donar la paraula al representant del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Enric Casanova, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tornem a tenir una altra
PNL que es presenta aquí com una PNL amb una finalitat
purament expositiva, purament expositiva i amb ganes de
plantejar que tot està molt malament i que hi ha molts
barracons i que és una catàstrofe.

Bé, a veure, Sra. Riera, jo crec que quan venim aquí, una
vegada es planteja el Pla d’infraestructures -ja li ho he dit- no
podem venir aquí cada setmana a parlar del Pla
d’infraestructures i a parlar de les escoles que fan falta, de les
aules que fan falta i on fan falta. És a dir, venim a parlar de qué
hay de lo mío, perquè a més a més curiosament -i ara li ho
explicaré- curiosament a tot el llistat d’escoles que ha posat
aquí totes són de Mallorca; a Eivissa no tenim problemes
d’aules modulars, cap ni un!; a Menorca no hi ha problemes
d’aules modulars, cap ni un. Bé, i a Formentera ja què hem de
dir? Es veu que a vostè quan va fer la PNL no se li va acudir
agafar el telèfon i preguntar als seus companys d’Eivissa, a
veure què... I ara li ho explicaré, i ara li ho explicaré.

A veure: aules modulars, vostè diu que són solucions
puntuals... que està bé; val, són solucions puntuals a problemes
puntuals, però s’ha de treballar en una solució de caràcter
estructural. És una solució puntual als nouvinguts -ja n’hem
parlat-, i és una solució puntual al creixement poblacional. Però
curiosament jo avui m’he dedicat a fer consulta de població que
ara li explicaré. A les Illes Balears del 2011 al 2016 hi ha hagut
un decreixement del 0,5%, és a dir, el conjunt de la població
balear ha baixat en 5.894 persones durant la legislatura
anterior. Mallorca ha tingut un decreixement de 3.723
persones, és a dir, un 3,4%; Menorca, perdó. Mallorca ha
baixat 11.000 persones, que són un 1,37; i a Eivissa, allà on
vostè no ha posat cap necessitat d’aula modular i d’eliminació
d’aula modular, la població ha crescut 7.605 persones, és a dir,
un 5,6%. A Formentera, allà on tampoc no s’ha parlat d’aules
modulars ni de centres ni de res, la població ha crescut un
16,9%. Jo crec que és important.

Per tant partim d’un fet, que des de 2011 al 2016 la
població a Balears ha decrescut un 0,5%, i curiosament durant
la seva legislatura les aules modulars que es van implantar a les
Illes Balears van passar de 52 a 93, és a dir, un 78% més. Per
tant alguna cosa no quadra, la població decreix i les aules
modulars creixien; per tant alguna cosa no estava fent bé,
alguna cosa no estava fent bé. Per tant hem de mirar allà on va.

Passem a la PNL. La PNL diu que el Pla d’infraestructures
no, el Pla d’infraestructures és dolentíssim, s’ha de tornar a
planificar. Li ho torno a dir: llegeixi’l, llegeixi’l que té molta
informació i bastant important. Curiosament, i és el que em
sorprèn, què fa?, demana reducció d’aules, demana accions
urgentíssimes allà on la població decreix; jo no ho entenc, si la
població baixa per què demana amb tanta urgència? Allà on la
població creix, no, i on la població decreix, sí. És a dir, vostè
demana Estellencs; la població d’Estellencs ha passat de 402
persones a 323, és a dir, s’ha reduït, i demana una acció urgent,
prioritzar, prioritzar. Home, prioritzi allà on fa falta, on fa falta
és on creix la població, no on decreix la població. 

Santanyí, passa de 13.095 persones a 11.220. És a dir, no és
tan urgent, no és tan urgent. Si en un moment determinat es van
posar unes aules, per la raó que fos, ara no és tan urgent. Què
vol que li digui?

A l’única banda que vostè demana i que és la població i en
això li don la raó, és a Marratxí, que passa de 34.385 a 36.000.
Per tant, hem de tenir una mica de seny. Fins i tot a Palma,
Palma, s’Arenal, que està allò tot..., és un caos i s’ha de fer-hi
una intervenció urgentíssima. Palma passa de 405.318 persones
el 2011 a 402.942. És a dir, hi ha una reducció de població, per
tant, no és tan prioritari.

El més prioritari, que vostè no ho posa, és Eivissa, és a
Formentera i curiosament en la seva PNL no hi és, curiosament
en la seva PNL s’ha oblidat d’Eivissa i de Formentera, i bé, i de
Menorca, però a Menorca veim que baixa la població i per tant,
podem entendre que no. Però a Eivissa que puja un 5% i a
Formentera un 16%, que se n’oblidi! Perdoni, això és
demagògia pura i dura! Aquesta PNL vostè l’ha presentada
perquè algú li ha dit, “oye, qué hay de lo mío” i vostè ho ha
apuntat. N’hi ha anat un altre i li ha dit, “oye, qué hay de lo
mío” i vostè ho ha apuntat. Però com que els de Formentera i
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els d’Eivissa no li han dit “qué hay de lo mío”, no ho ha
apuntat. Hem de posar les coses allà on toca.

El Pla d’infraestructures té uns criteris, té un ordre i té una
planificació. Per tant, un dels criteris és l’evolució poblacional,
que ja li dic, hi ha un anàlisi poblacional excepcional en el Pla
d’infraestructures i crec que a partir d’aquí hem de tirar
endavant. Més aquella variable que per a nosaltres és intangible
i que no podem preveure, que són els nouvinguts. Vostè parla
que hi ha 2.500 alumnes en aules modulars, sí, però quants
alumnes nouvinguts van venir l’any passat? El curs passat?
Això s’ha de posar. El problema és que nosaltres no podem
créixer, ni construir, ni invertir al pas que va la població, ja li
ho hem dit abans. És a dir, tenim un model en el qual ens hem
convertit, per sort o per desgràcia, en atracció de població. Per
tant, això té uns beneficis, perquè l’economia creix, creix i
creix, però també té una part negativa i és que hem de tenir
molt bona planificació. I quin és l’instrument de planificació?
El Pla d’infraestructures. Hem de tenir una visió de futur i
quina és la visió de futur? El Pla d’infraestructures.

Per tant, crec que si en el Pla d’infraestructures passem de
les 108 aules que hi ha ara, a una previsió d’una cinquantena,
baixarem un 53%. És a dir, en una fase de creixement de
població, baixem les aules modulars. Mentre que a la seva
legislatura, en una fase de decreixement de la població,
augmentem les aules modulars en un 78%. Per tant, jo crec que
el que hem de fer és ordenar, mirar allò que hi ha, racionalitzar
i prioritzar. Prioritzar en funció de criteris objectius i no de
criteris de caràcter personal, ni molt menys de criteris de
caràcter polític i demagògic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vegem senyors diputats, jo de
vegades a segons quines intervencions en les que s’intenta fer
caure la sospita de si fem propostes per interessos personals, jo
la veritat és que m’he de moderar per ser un poc elegant i un
poc educada, perquè em sembla de mal gust i de falta de
respecte polític. De totes maneres intentar-se ser-ho, perquè a
mi ni m’agrada entrar en aquests jocs. 

Però sí que els diré, si els senyors de Podemos en el
pressupost de l’any 2016 no haguessin retirat una esmena de 40
milions, Sr. Aguilera, vostè que parla que nosaltres votam en
contra de les seves, tendríem més doblers per a Educació i
podríem eliminar tots aquests barracons que vostès en el seu
programa electoral es varen comprometre a llevar. I que vostès
varen signar en un pacte de governabilitat amb aquests senyors
que ara diuen que nosaltres per interessos partidistes ho
presentam perquè s’eliminin. Això per començar, enlloc de
donar la culpa a les carreteres d’Eivissa, que crec que vostè deu
utilitzar, em sembla, quan va a Eivissa, o altres infraestructures,
que supòs que també utilitza.

També per exemple en el pressupost de l’any passat per a
l’any 2017, haguessin llevat partides com els he dit abans, a
capítol 4, a subvencions, a empreses d’investigació, a
publicitat, a estudis o a altres empreses i les haguessin destinat
a Educació. I enlloc de 885 milions d’euros, tendrien almanco
els 1.000 milions d’euros que es varen prometre com a mínim
a tenir dins el pressupost d’Educació. Per tant, donin resposta
després a la gent que es suposa que va confiar amb vostès de
per què no estan complint, ja no només d’eliminar els
barracons, si no de no posar els doblers que es suposa que
vostès havien de posar per prioritzar la comunitat educativa.

I els dic el mateix que els he dit abans, enlloc de fer
mamballetes al Govern quan lleva l’amiant, o quan lleva el
barracó de qualque municipi, controlin els centres que encara
tenen barracons i que encara tenen els nins en aquestes aules
que no estan en condicions adequades, perquè els que sembla
que no han llegit el Pla d’infraestructures, o han volgut llegir el
pla de forma transversal o esbiaixada són vostès. Tampoc
pareix que han escoltat la meva proposta. Allò que els he dit en
concret és que s’instava a incloure expressament aquells
municipis on no s’havia previst fer cap inversió, no tots els
municipis que tenen barracons, així mateix agilitar aquells que
no havien posat data concreta, sinó que havien fet un programa
electoral de cara a l’any 2023, perquè venguin altres governs a
llevar després els barracons. Però el Sr. March ho ha venut com
si fos un compromís de legislatura del pacte de progrés.

Em parlen d’Eivissa i de Formentera, em sembla perfecte,
si volen fer qualque esmena i afegir per millorar la meva
proposta, benvinguda sigui. Jo no els votaré en contra, perquè
jo no ho faré per interès partidista, em sembla perfecte que els
senyores del Grup Socialista ens presentin qualque esmena
d’aquells centres d’Eivissa que volen prioritzar, perquè tampoc
estiguin inclosos en el Pla d’infraestructures. Ara, no els
avancin davant d’altres que sí tenen la data posada, perquè jo
els que els he dit són aquells que no tenen ni data, o que tenen
una premissa que no tenen ni projecte ni previsió d’anualitat.

Per altra banda, no proposam eliminar barracons perquè hi
hagi més o manco població, proposam eliminar barracons
perquè hi ha nins asseguts dins les classes. No parlam de ràtios,
a mi m’és igual si a una classe a un barracó hi ha 15, 20 o 30
nins, l’important és que hi ha uns nins d’una escola que estan
asseguts dins un barracó. I mentre hi hagi un nin assegut dins
un barracó jo presentaré aquí propostes mentre estigui a
l’oposició, perquè vostès no estan destinant els doblers que
pertoca...

(Remor de veus)

...a aquestes propostes d’aquestes partides que han de
destinar l’any 2017.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor! Un moment Sra. Riera, per
favor silenci i deixin acabar el seu raonament a la diputada que
està en ús de la paraula. Per favor!

 



680 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 43 / 23 de març de 2017 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Seguim a l’any 2017, l’any 2015, 16 i 17 que és
aquest estam acostumats ja a sentir que es dóna la culpa a
Madrid de la falta d’inversió educativa, o de Salut que fa el
pacte a les Balears. Però clar, el Sr. Castells que em parla de
coherència, jo també li deman un poc de coherència perquè
m’ha paregut sentir que ara donava la culpa al model econòmic
i als turistes. Ara aviat els turistes tendran la culpa de què tenim
barracons i no els llevam a les Balears. La veritat és que això
sí que me pareix una manca de coherència.

De totes maneres crec que la proposta és prou clara, si
vostès volen apostar per prioritzar en eliminar els barracons i
donar compliment al que vostès proposen i tenir la consciència
tranquil·la, votin a favor d’aquesta proposta. Si vostès valoren
que això no és prioritari, no volen afegir més doblers, o no
volen prioritzar instar el Govern, enlloc de fer-li mamballetes,
que continuï fent aquelles coses que es varen prometre i que ja
no es fan, idò no votin a favor d’aquesta proposta.

Nosaltres la presentam i tal com està la votarem i la
presentarem després en els municipis, perquè consideram que
és una prioritat important eliminar aquests barracons i que és
una prioritat a la que s’hi haurien de sumar tots els grups
parlamentaris perquè forma part de la seva feina.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat, passam a la
votació de la proposició no de llei RGE núm. 1903/17.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1903/17, relativa a proposta per a l’eliminació de
barracons educatius a Balears.

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