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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Antoni Camps substitueix Sandra Fernández.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
que consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 2926 i 3026/17. El Grup Popular demana una alteració de
l’ordre del dia, si vostès no tenen cap inconvenient passaríem...
tenen inconvenient? No. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 3026/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a
l’ampliació de l’institut de Binissalem.

Aleshores, passarem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3026/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a l’ampliació de l’institut de Binissalem.
Per a la seva defensa, per part del Grup Popular, té la paraula
la Sra. Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, en primer lloc, per
acceptar l’alteració de l’ordre del dia. També indicar que el Sr.
Antoni Gómez substitueix Sara Ramón. 

Aquesta proposició no de llei que presentam avui fa
referència a l’ampliació, a la petició d’ampliació de l’institut de
Binissalem. És una d’aquestes propostes que hem presentat
amb relació, com saben vostès, al Pla d’infraestructures
educatives 2016-2023, presentat per la Conselleria d’Educació,
en el qual, després d’analitzar-ho per part del nostre grup, hem
observat que falten algunes de les reivindicacions i demandes
urgents de la comunitat educativa de diferents municipis, i
aquesta n’és una. És el cas del municipi de Binissalem on és
necessària l’ampliació d’un institut de forma urgent i, a més, és
una reivindicació del municipi prou col·lectiva, de tota la
comunitat. 

L’Ajuntament de Binissalem, també la comunitat educativa,
pares i mares, han fet diferents reunions al llarg dels anys amb
la Conselleria d’Educació per consensuar aquesta actuació i, de
fet, la passada legislatura vàrem incloure aquest projecte dins
un protocol d’actuacions que vàrem signar amb el batle de
l’ajuntament i la Conselleria d’Educació per incloure a la
primera previsió que es pogués de partida pressupostària
aquesta possible ampliació de l’institut.

Això és perquè Binissalem només disposa d’un institut que
cada vegada té més alumnes, que té unes instal·lacions que han
quedat obsoletes des de la seva construcció. A aquest fet s’hi
afegeix l’existència de sis aules prefabricades que té
actualment, o barracons, i també banys prefabricats per atendre
la massificació escolar indicada. Aquests barracons, a més, no
es troben en molt bon estat, s’inunden quan plou, com va passar
el passat mes de desembre a dos d’ells, n’hi ha tres dels
barracons que no tenen el material necessari. Hi ha queixes per
part dels pares i mares en aquest sentit. No tenen projector ni
ordinadors ni wifi, almenys quan vàrem presentar la proposició
tenia totes aquestes mancances i, a més, s’han reduït els llibres
per poder fer ús de les tecnologies, però encara així no disposa
dels mitjans necessaris per a aquesta modernització i per a
aquest ús fora paper. Es dóna, a més, la situació que els mestres
han de dur de vegades el material de casa seva.

A part d’això, s’han incrementat les ràtios i, per tant, també
la pressió laboral sobre els docents que fan feina allà. 

Per això, el Grup Parlamentari Popular presentam aquesta
proposició no de llei perquè el Parlament insti el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla d’infraestructures per prioritzar
l’ampliació d’aquest institut, a Binissalem, perquè consideram,
com s’ha dit, que és una necessitat i una reivindicació prou
urgent. 

Demanam també com a Parlament, o com a grup al
Parlament, que s’insti el Govern a dotar de partida
pressupostària dins l’any 2017, ja que aquesta actuació no està
prevista sinó que està ajornada a una futura signatura de
conveni o a una futura signatura d’acord i no està prevista en un
termini concret.

Demanam també que s’agilitin els tràmits administratius
necessaris perquè una vegada que es doti la partida es pugui
iniciar la construcció al més aviat possible. I mentre es fa
aquesta ampliació i es dota de l’estructura necessària de mitjans
personals i materials, ara s’aporti la dotació de personal docent
necessari que sigui demanada per la direcció del centre i de
recursos materials i tecnològics, que, com deia, són necessaris
per poder donar una educació de qualitat tenint en compte
l’ensenyança que es fa pràcticament fora llibres i mitjançant
ordinadors, projector, internet, etc.

Això és la proposició que presentam.

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 la Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears no contemplarem ni intervendrem en més proposicions
no de llei presentades per part del Partit Popular de manera
reiterada durant les darreres comissions d’Educació, Cultura i
Esports en les quals plantegin la remodelació o reestructuració
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o actualització del Pla d’infraestructures sense presentar o
sense tenir en compte els tipus de conseqüències i sense tenir
en compte tampoc que moltes de les qüestions que es
plantegen, si no totes, però moltes sí, ja vénen recollides i tenen
calendari en aquest pla.

Llavors, pensam que no cal perdre més temps en
proposicions no de llei com aquestes que presenta, una altra
vegada avui, el Partit Popular. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la diputada Margalida Capellà, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí. Nosaltres tampoc no participarem en aquest debat. Ens
remetem al que hem exposat durant les darreres setmanes i
mesos en els debats d’aquesta comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Atès que el Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES no té representació en aquesta
comissió avui, passam a donar la paraula al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Diputat Josep Castells,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament, ja fa unes
quantes sessions que el Partit Popular presenta una sèrie de
proposicions no de llei, que evidentment té tot el dret a
presentar-les, però crec que la posició del meu grup ha quedat
clara com si fos de dia perquè la justificació sempre és la
mateixa.

Per tant, crec que no cal abusar de la paciència dels lectors
del Diari de Sessions repetint els arguments. Per tant, doncs,
don per reproduïts els arguments que hi ha actualitzats en les
darreres reunions. 

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 sí que apoyaremos el primer
punto. Creemos que se tiene que aumentar la dotación para
infraestructuras y creo que a lo largo de todo el 2016 y 2023,

por ejemplo, ya para el siguiente curso sí que se podría
aumentar la dotación bastante en infraestructuras educativas,
porque se necesita. Creemos que la aportación que hace este
govern es muy poca, por lo tanto, sí que apoyaremos el primer
punto para que se modifique el plan y sí que se introduzca esta
ampliación del instituto que es muy necesaria. 

Nos abstendremos en el segundo y tercer punto. En el
segundo punto porque para este 2017, siendo serios, creo que
estaría difícil, más aún sabiendo que ahora este govern va a
tener un agujero presupuestario.

En cuanto al tercer punto, nos abstendremos también
porque desde aquí hemos dicho continuamente que las
peticiones de personal para un determinado centro creemos que
siempre tienen que ir acompañadas un poco de un estudio de
cuántos profesores se requieren. Nos abstendremos.

Igualmente sí que apoyaremos el primer punto porque
creemos que efectivamente la dotación de infraestructuras es
muy pobre.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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. Per part del Grup Socialista
tampoc no participarem perquè pensam que no podem donar
suport a cap de les PNL presentades amb la intenció de
modificar el Pla d’infraestructures sense veure quines
repercussions això pot tenir, és a dir, si canviam el Pla
d’infraestructures ensorrem tot el pla. Per tant, no té sentit, per
la qual cosa no intervindré més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, únicament dir que nosaltres
amb aquesta proposició no de llei presentam una altra de les
mancances que hi ha en aquest pla educatiu, que consideram
que està ple de forats, si no hi hagués forats evidentment no hi
hauria proposicions per incloure peticions educatives
d’infraestructures educatives que no s’han tengut en compte. 

Hem de recordar que aquesta proposició, a més, fa
referència a un institut que no ve recollit en un full de ruta, per
tant no té calendari sinó que està pendent d’un conveni o una
aportació externa expressa, amb la qual cosa d’aquesta manera
és molt fàcil fer plans d’infraestructures, si un es remet al fet
que després un altre aporti els doblers i, si no, idò no posam
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data a les actuacions que s’haurien de fer per part del Govern.
És una llàstima que el poble de Binissalem i tots els nins i les
nines del voltant que van a aquest institut no tenguin el suport
dels grups que governen i que podrien solucionar aquesta
qüestió de mancança educativa, i en tot cas vull aprofitar també
per donar les gràcies al grup que dóna suport a una part
d’aquesta petició.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entenc que la votació serà separada: el
primer punt i després els punts segon i tercer.

Per tant, acabat el debat, passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 3026/17.

Vots a favor del primer punt? 5 vots a favor del primer
punt.

Vots en contra del primer punt? 7 vots en contra del primer
punt.

Abstencions? No se’n produeixen. 

Per tant el resultat d’aquest primer punt és: 5 vots a favor i
7 vots en contra.

Vots a favor del segon i del tercer punts d’aquesta
proposició no de llei? 4 vots a favor.

Vots en contra del segon i del tercer punts d’aquesta
proposició no de llei? 7 vots en contra.

En conseqüència...

Abstenció? 1 abstenció, perdó, 1 abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3026/17, relativa a proposta per a l’ampliació de
l’institut de Binissalem.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2926/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a
l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2926/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.
Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente, per un temps de deu
minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposta, aquesta PNL,
té la voluntat o està feta amb la intenció de millorar les
condicions en general de l’educació infantil, el primer cicle
d’educació infantil. És una etapa escolar d’educació fonamental
per als fillets en tots els sentits; és una etapa d’educació d’acord
amb la normativa i amb la llei, que no és obligatòria, que és

voluntària, però sí és etapa d’educació d’acord amb la
normativa.

Els ajuntaments i l’administració en general, crec que tant
els consells insulars com l’administració autonòmica durant
anys, i els ajuntaments, han fet un esforç per tenir
infraestructures d’educació infantil de primer cicle, crec que
bàsicament sobretot els ajuntaments i els pares, però té un cost
elevat per a les famílies aquesta etapa, vull dir que dur un fillet
a una escoleta infantil de primer cicle -depèn dels municipis-
pot tenir un cost entre 150 i 300 euros, en funció del municipi
que sigui, i a diferència del segon cicle, que és gratuït en
centres públics i concertats, idò el primer cicle no és gratuït.

D’acord tant amb la Constitució com amb l’article 36 de
l’Estatut d’Autonomia l’ensenyament és competència de la
comunitat autònoma, el seu desplegament, les diferents
modalitats i especialitats, i per tant és competència cent per
cent del Govern balear l’educació infantil de primer cicle, i
d’acord amb l’Estatut també totes les persones, i els fillets de
0 a 3 anys ho són, evidentment, tenen el dret a una educació de
qualitat, i l’administració ha de garantir aquest dret. Per tant la
proposta va en aquest sentit. 

Som conscients, i la proposta la fem per al curs que ve
precisament perquè hi hagi temps de millorar aquestes
qüestions que demanam amb la PNL, perquè l’administració,
el Govern, tengui temps d’anar preparant aquestes
reclamacions. Bàsicament es basen, a més, en un escrit que va
remetre l’equip d’atenció primerenca de Menorca a la
conselleria el novembre de 2016, de l’any passat, que com a
mínim a mi no em consta que hagi tingut -a les darreres
conversacions que he tingut amb membres d’aquest equip- no
ha tingut contestació escrita per part de la conselleria. Són
propostes de millora: bàsicament es tracta d’incrementar la
dotació del professorat, d’AL i PT, d’atenció primerenca; es
tracta d’intentar reconduir la retallada material, que sí que hi ha
hagut una retallada material l’any passat; i es tracta d’implantar
per una banda les beques de menjador. Vull recordar que el
motiu pel qual es varen implantar les beques de menjador era
per evitar que els fillets... no puguin tenir problemes
d’alimentació, encara que siguin de primer cicle o de segon
cicle d’infantil, o siguin de primària o de secundària, d’ESO;
per tant no hi ha un motiu per discriminar els fillets de primer
cicle d’infantil, que quedin fora de les ajudes de menjador. Vull
recordar que als acords pel canvi una de les coses fonamentals
era precisament establir beques de menjador i un pla de lluita
contra la pobresa infantil; resulta que els fillets que puguin tenir
aquesta edat no tenen accés i crec que és una vulneració del
principi d’igualtat.

Que s’incrementi la dotació del personal de suport a l’equip
d’atenció primerenca d’acord amb criteris objectius que la
conselleria ha fixat; vull recordar que la proposta diu que
s’incrementi intentant... ser el més semblant als criteris, però
fixam una quantitat concreta, amb la qual cosa crec que està
obert, és perfectament assumible. Que s’incrementi com a
mínim un 20% l’assignació de material a cada centre per a
mestres d’AL i PT. Que s’incrementin les ajudes de
funcionament de totes les escoletes públiques i concertades,
que s’atraqui com a mínim al 15% del funcionament. I després
que en els pressupostos de 2018, tal com es va acordar, a més,
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en aquesta comissió, sense concretar res, hi hagi una deducció
com a mínim d’un 25% de l’import, amb un límit del 15% de
la quota, en IRPF en el tram autonòmic, vull dir que la
comunitat autònoma té plenes competències en matèria de
regular les deduccions fiscals d’IRPF, es va acordar en aquesta
comissió sense concretar, i nosaltres demanam una concreció
concreta en aquesta qüestió.

En definitiva crec que és una proposta plenament assumible
pels partits polítics que donen suport al Govern per dues
qüestions: una, perquè en el seu acord de govern van dir que
farien un pla de suport a l’educació infantil de 0 a 3 anys; no
han fet absolutament res, aquí tenen un pla de suport a
l’educació infantil, i per tant si fossin coherents amb el seu
acord hi donarien suport. També van dir que lluitarien contra
la pobresa infantil i que posarien beques de menjador, idò que
aquesta pobresa infantil i aquestes beques de menjador siguin
per a tota l’educació, sigui obligatòria o sigui voluntària, però
crec que és una etapa fonamental en l’educació i per tant que
sigui per a tots. Per tant crec que és perfectament coherent amb
la seva posició i demanam el suport de tots els membres de la
comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca
i Socialista han presentat les esmenes RGE núm. 4906, 4907 i
4908/17. Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo el primer que vull dir és
per donar l’enhorabona al Partit Popular, perquè ha descobert
que l’educació infantil és una etapa que s’ha d’aviciar i s’ha de
cuidar. Per tant li donam l’enhorabona, mai no és tard per
adonar-se de les coses on estan. 

El que està clar és que és una etapa no obligatòria, és una
etapa important no, és una etapa importantíssima.

Aquí el Partit Popular ve ara a fer un desplegament de
l’important que és l’educació infantil de primer cicle, bé això
ja fa temps que se sap. De fet, li vull recordar que per part
d’altres governs es va desenvolupar una cosa que es deia Plan
educa 3, Plan educa 3 que ja ve de legislatures anteriors, ja
estava per desenvolupar aquestes escoletes d’educació infantil
0-3, que crec recordar que durant la legislatura passada,
curiosament quan governava el PP, no li va semblar bé i el va
eliminar. Llavors no feia falta escometre l’etapa tan important
d’escolarització, ni escometre la pobresa infantil, ni res de tot
això. Llavors no era necessari, ara sí.

Però bé, malgrat tot això, des del Grup Socialista i també
des del govern del canvi, sí que li hem de posar de manifest que
es dóna suport a l’escolarització de tothom, cada vegada ha
anat augmentant l’escolarització de tothom. Li vull recordar
només que en aquest curs s’ha arribat a algunes bandes a
l’escolarització del cent per cent dels alumnes de 3 anys, que

altres anys no havia passat, altres legislatures no havia passat.
Però en el cas de 0-3, que és el que ens ocupa, li he de dir que
bé, per part del Govern això que diu que no s’ha fet res, jo
discrepo, sí que s’ha fet alguna cosa quan s’han recuperat
aquestes ajudes de 3.000 euros per aula que ha fet multiplicar
la dotació pressupostària per 7; és a dir, aquest Govern, malgrat
no haver fet res, ha augmentat un 700% el suport a l’educació
infantil. Si donar suport a l’educació infantil 700 vegades més
que es feia abans no és fer res, no sé què podem discutir. Però
bé, jo sí que veig un canvi substancial a l’educació infantil,
perquè realment hi ha una dotació.

Vostès demanen en aquesta proposició no de llei, demanen
moltes coses, demanen allò de les ajudes de menjador. Les
ajudes de menjador també sembla que hagi estat una cosa que
té màxima rellevància, a la legislatura anterior no tenien molta
importància. Ara no sols hi ha els alumnes de la pública, sinó
també de la privada i ara també volen educació infantil. Vostès
el que estan demanant és el miracle dels pans i els peixos. És a
dir, aquí amb els mateixos sous hem de donar ajudes de
menjador a tort i a dret. Però bé, ja li comunic que no pot ser
tot, hem de triar.

També demanen l’augment d’aquesta ajuda fins arribar al
15% dels costos. És a dir, tot se n’anirà, vull dir passa a passa
s’arriba a la plaça, però no podem arribar a la plaça tot d’una,
és a dir, passar de 0 a 100 en dos anys no pot ser, estàvem a 0
i ara anem caminant. Per tant, jo crec que hem d’anar més poc
a poc.

I després pel que fa a les propostes dels EAP. Jo crec que
aquí fa una barreja entre les dotacions de PT i AL i els equips
de suport, fa una barreja, no està massa clara. El que està clar
és que sí que hi ha augment de la dotació del personal de suport
de més d’un 38%, jo crec que és un augment considerable, que
tal vegada no és suficient, potser que no sigui suficient. Però jo
ja ho he dit moltes vegades en aquesta comissió i ho diré
sempre, en educació mai n’hi ha prou. Per tant, per molt que
posem, sempre en farà falta més. I per tant, jo crec que no és el
moment.

Però en definitiva, nosaltres davant d’aquesta PNL el que
hem fet ha estat plantejar una sèrie d’esmenes, que són les que
hem presentat. D’entrada hem presentat les esmenes..., allò que
volíem era suprimir el punt 4 i el punt 5. El punt 4 és perquè no
ens podem comprometre a tenir..., a expandir una etapa no
obligatòria, quan tenim les mancances que acabem de discutir
fa un moment en l’etapa obligatòria. Per tant, jo crec que hem
d’anar passa a passa.

I després allò de la reducció de la quota autonòmica,
pensem que és una proposta que primer, això s’ha de
consensuar a la Conselleria d’Hisenda, no sabem quin impacte
pot tenir, per tant, és això.

El que passa és que nosaltres el que pensam és que en lloc
d’això, el que ha de fer ara que està el Partit Popular en període
d’esmenes als pressuposts generals de l’Estat, que facin
l’esmena corresponent perquè les escoles d’educació infantil i
els pares que tenen els alumnes d’educació infantil de 0-3 de tot
l’Estat, no sols de Balears, de tot l’Estat, perquè l’educació 0-3
és important a tot l’Estat, faci l’esmena corresponent perquè el
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Govern de l’Estat primi aquesta educació infantil als pares de
tot l’Estat. I també, ja que hi són, facin l’esmena de recuperar
aquest Pla educa 3 que va desaparèixer. I per tant, així serà
com el Partit Popular sí que demostrarà el suport a l’educació
infantil des de l’Estat central, no intentant multiplicar de
manera demagògica un pressupost, que d’on no n’hi ha, no se’n
treu. I per tant, venir aquí a demanar un augment de pressupost
brutal, malgrat faci falta, crec que no és important.

I després dels punts 1, 2 i 3 li hem presentat unes esmenes,
el que fem és demanar un increment progressiu de les ajudes
d’atenció a la diversitat. També en la segona el que demanem
és treballar per la millora de serveis educatius de l’atenció
primerenca adequada a l’orientació i suport a centres a les
famílies i als infants. I per últim, instar l’Estat espanyol per allò
que li he dit, a ajudar a la creació i sosteniment de l’educació
infantil de manera universal per a tot l’Estat, amb la
implantació d’un nou Pla educa 3.

És tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Margalida
Capellà, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Hem presentat l’esmena conjunta i no
repetirem els mateixos arguments. Per tant, ens adherim a la
mateixa argumentació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara al torn de fixació de posicions.
Té la paraula el Grup Parlamentari Podem Illes Balears la Sra.
Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres consideram que el contingut
d’aquesta proposició no de llei fixa uns objectius i unes
demandes en relació a l’educació 0-3 anys, que per a nosaltres
és un tram molt important, aquest tram de l’educació de
l’atenció primerenca. I estam d’acord amb tot allò que puguin
ser millores de recursos a l’educació pública en aquesta etapa,
perquè precisament fa molta falta. El que passa és que el Partit
Popular planteja qüestions com ja s’ha dit per part del Sr.
Casanova, que la veritat és que són en certa mesura
qüestionables, almanco com ho fa i per què ho fa.

No m’estendré massa, però sí que m’agradaria comentar
que en la part de l’exposició de motius es deixa caure el fet que
les escoletes privades normalment són finançades pels pares,
els pares i les mares entenc. Per ventura el Partit Popular està
deixant caure, està implicant el fet que la privada hauria d’estar
finançada també amb fons públics. Només faltaria que això fos
així! És a dir, l’escola privada ha d’estar finançada
necessàriament pels pares i les mares, evidentment ja tenim la

concertada que és privada finançada amb fons públics i amb
això crec que n’hi ha abastament. 

Respecte els tres primers punts, com he dit, en principi
estaríem d’acord amb les esmenes presentades pel Partit
Socialista i per MÉS per Mallorca. Tot el que siguin millores
per posar en marxa, per aprofundir en aquesta atenció
primerenca, per a Podem Illes Balears són acceptades i són
necessàries.

I després pel que fa als punts 4 i 5, nosaltres tenim un
enfocament diferent del que planteja la proposició no de llei del
Partit Popular, si bé pensam que s’han d’incrementar els
recursos a les escoletes dependents de les conselleries que són
molt..., de la conselleria perdó que són poques, i dels
ajuntaments, són molt poques, pensam que no s’ha de caure de
cap de les maneres al finançament ni directe ni indirecte de les
escoletes privades. Això també ha estat mencionat abans i és
una qüestió que el Partit Popular sembla que no... que no
suporta.

Nosaltres també tenim una reflexió al voltant del que suposa
el fet de tenir tanta necessitat que les famílies tenguin tanta
necessitat d’aquestes escoletes 0-3 i... encara que estem
totalment d’acord en aquesta necessitat de fer polítiques
públiques per tal d’aprofundir en la millora de tot el que són
aquestes escoletes d’atenció primerenca, pensam que hi ha una
qüestió de fons que és la manca de polítiques públiques per
conciliar la vida laboral i la vida familiar en aquest país. 

Pensam que tenim un retard importantíssim que no passa en
altres països del... sobretot del nord d’Europa als quals s’han
aconseguit millores molt rellevants en aquesta part de la
conciliació. Pensam que allargant els permisos de maternitat i
paternitat les coses millorarien substancialment, amb
reduccions de jornades laborals quan es tenen fills petits a
càrrec també les coses millorarien substancialment i pensam
que aquesta necessitat, aquesta dependència de les escoletes 0-
3 seria molt menor si tinguéssim un altre sistema de conciliació
de la vida familiar amb la vida laboral. Això com a reflexió
política de fons.

I després, encara que també ja s’ha comentat una cosa
semblant, pensam que aquestes deduccions en un impost directe
com és el tram d’IRPF autonòmic pot ser, podria arribar a ser
com una manera un poc sibil·lina d’introduir el xec educatiu,
que també redundaria en benefici de finançament de les escoles
privades, que sembla que són... tal vegada les que finalment
importen més al Partit Popular.

I respecte de les deduccions autonòmiques també s’ha
expressat que tot això ara el Partit Popular té l’oportunitat
d’implementar-ho en el tram no autonòmic, sinó en el tram
estatal perquè el Partit Popular governa a Madrid i tindria
l’oportunitat de fer-ho.

Per la resta, donaríem suport a les esmenes plantejades pel
Partit Socialista i per MÉS per Mallorca.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel grup...., atès que el Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES no és present a la sala
passarem a donar la paraula al Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com vostè sap, Sr.
Lafuente, normalment quan presenten aquest tipus de
proposició no de llei els diem..., de fet, el que ja els ha dit el Sr.
Casanova, no?, que vostès, doncs bé, demanen coses que quan
vostès governaven no feien i jo ja sempre dic que a mi no
m’agrada entrar en aquest argument perquè penso que vostès
estan a l’oposició i tenen dret a haver vist la llum o haver caigut
del cavall, com deia el Sr. Casanova i demanar doncs que les
coses millorin, només faltaria, és la seva feina com a oposició.

Però sincerament i amb to amical li dic que podrien tenir
una mica més d’imaginació i almenys proposar-nos coses en les
quals vostès no s’haguessin distingit per fer tot el contrari, és
com allò de la inspecció de què ens parlava la Sra. Riera; és
clar, és que vostè ve aquí a fer-nos un discurs... que jo de fet li
diria que compartesc, però és clar, és que vostè ve aquí a
defensar i a reclamar-nos que facem coses que són tot... o sigui,
no que vostès no feren, no, no, és que... que vostès varen
perjudicar específicament i que varen posar a la cua de les
seves prioritats.

Aleshores, ja que vostè ens parlava que havíem de ser
coherents amb el nostre programa electoral, vostès han de ser
coherents també amb les seves actuacions perquè és que... al
final tinc la impressió que vostès fan oposició... oposició a
cegues. 

Crec que com a mínim haurien de ser coherents amb la seva
acció de govern perquè, com diuen en castellà obras son
amores y no buenas razones, i vostè ve aquí amb las buenas
razones, però quan havien de fer les obres no és que no les
fessin perquè no tenien doblers, no, és que això ho varen deixar
a la cua de tot.

I aniré punt per punt, perquè vostè aquí ens parla de
menjadors, ens parla d’equips d’atenció primerenca i ens parla
de subvencions a escoletes, tres coses amb les quals aquest
govern, com li agrada dir a la presidenta Armengol, des del
minut zero, aquest govern es va posar les piles, és a dir, la
situació que tenim ara en aquests tres punts és la nit al dia en la
situació que hi havia el dia anterior que entrés aquest govern en
funcions, a desenvolupar les seves funcions.

En el tema de beques de menjador jo recordo que vaig
defensar al seu moment una proposició no de llei al principi de
legislatura, vam passar del zero gairebé a dedicar-hi... em
sembla que en aquests moments devem estar pel milió i mig
d’euros, a dedicar a beques de menjador.

El tema de l’equip d’atenció primerenca, vostè reprodueix
a la seva exposició de motius una... una falsedat, que és això
que s’ha retallat un 15% la dotació d’equip d’atenció

primerenca, això és totalment fals. El que passa és que aquí,
com molt bé ha explicat el Sr. Casanova, hi havia un pla, el Pla
Educa3 que venia de l’Estat i és clar, tenint en compte els
recursos propis de la comunitat autònoma, els que venien
d’aquest pla evidentment que s’ha retallat... o sigui, es tenien
menys doblers, per què?, perquè aquest pla es va cancel·lar i el
va cancel·lar un govern del Partit Popular.

Si mirem els recursos propis de la comunitat autònoma
dedicats als equips d’atenció primerenca vam passar de l’any
2008 al 2012, sense comptar el Pla Educa3, d’assignacions
pressupostàries d’1 milió, més d’1 milió i mig al 2009, 677.000
euros al 2010, 629.000 euros al 2011 a... quan va entrar a
governar el Partit Popular aquestes quantitats varen començar
a reduir-se dràsticament, 497.000 euros al 2012, 230.000 al
2013, 242.000 al 2014 i 0 al 2015, és a dir, varen tocar fons, en
el tema de l’equip d’atenció primerenca. 

Per tant, no em digui que aquesta legislatura s’ha reduït el
15% perquè això és un argument totalment fal·laç i és una
interpretació totalment interessada de les dades, perquè tenim
en compte quan calculam aquestes quantitats la dotació que ens
venia de Madrid i que -repetesc- el Partit Popular va suspendre,
va anul·lar, va cancel·lar.

Com han evolucionat aquestes quantitats que, com deia, a
l’any 2015 varen ser de zero euros? Doncs miri, al 2016 varen
passar a ser de 1.407.000 euros i al 2017, 1.780.000 euros, és
a dir, aquest govern ha demostrat la preocupació i l’interès per
aquests temes fent un canvi radical en l’equip d’atenció
primerenca.

I pel que fa a les subvencions a escoletes, doncs vostè
suposo que ho sap tan bé com jo, és a dir, quan va arribar
aquest govern al poder es donava una mitjana de menys de 400
euros per unitat d’educació infantil, i actualment es troba en els
3.000 euros, de fet hem... rescatat l’educació infantil, l’hem
rescatada perquè moltes escoletes estaven a punt de tancar
perquè era insostenible amb l’ajuda que rebien, perquè els
ajuntaments i els consells insulars evidentment també van molt
justos, i el Govern va passar de 400 euros per unitat a 3.000
euros.

Per tant, Sr. Lafuente, vostè aquí ens ve a parlar de tres
temes que són tres temes de bandera, o sigui, són tres temes
dels quals l’actual govern n’ha fet bandera i a més a més ha
respost dedicant-hi... amb un increment de recursos
espectacular.

Què es podria fer més? Home, és clar, estic d’acord amb
vostè, però vull dir... vostè ho sap tan bé com jo, és a dir... amb
els recursos limitats que tenim hem d’anar progressivament
atenent les necessitats que apareixen. 

Jo crec que precisament en aquests tres temes que vostè ens
planteja és innegable i vostè ho haurà de reconèixer que aquest
govern ha fet un gran esforç i, per tant, crec que el que escau és
adoptar, si de cas, un posicionament com el que resulta de les
esmenes presentades pel Partit Socialista i per MÉS per
Mallorca, que van en la línia molt més rigorosa i molt més
seriosa i fugir de tota demagògia de demanar al Govern que
continuï en la mateixa línia.
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Per tant, evidentment, si accepta aquestes esmenes votaríem
a favor de la proposició no de llei i si no, pel tot el que he dit,
hi votaríem en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Diputada Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Pues desde Ciudadanos sí que vamos
a apoyar todos los puntos de esta moción. Nosotros creemos
que la inversión de 0 a 3 años la llevamos todos los partidos en
el programa y creo que es el objetivo en el que debemos ir
avanzando todos a la vez poco a poco y si que creo que... se
puede ser mucho más eficiente en el gasto del dinero de la
administración y creo que para el próximo curso 2017-2018 si
todos gestionamos mejor los recursos sí que se podría cubrir
este gasto que pide la PNL.

Por lo tanto apoyaremos los cinco puntos. Gràcias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Un cop començada..., bé, no s’ha interromput la sessió, o
sigui que continuam. Ara toca la paraula al grup proposant, i els
demanaria si accepten les esmenes. Té un temps de cinc minuts,
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, les esmenes, clar, es queixaven
els partits que donen suport al Govern que les PNL del Partit
Popular respecte del pla de millores d’infraestructures sempre
són iguals i no volien intervenir; en canvi les esmenes dels
grups que donen suport al Govern quan el Partit Popular
reclama millores en educació també totes són iguals, diuen
“segons disponibilitat pressupostària”, les deixen obertes i no
obliguen a res. Clar, deixen totalment obert al Govern que ho
faci o no ho faci. Les esmenes aprovades o no aprovades és
zero, és com si res. Per tant no faré gaire intervenció respecte
de les esmenes perquè és que no val la pena tampoc incidir-hi
gaire.

En general se’ns diu: “Escoltin, és que vostès presenten ara
una cosa perquè quan governen fan el contrari”. El partit que ha
fet més per l’educació infantil en aquesta comunitat autònoma
saben vostès quin és?, el Partit Popular; és el que va fer de 3 a
6 anys obligatori, va posar tots els mitjans personals, tots els
mitjans tècnics, va ser durant el Partit Popular que es va posar
obligatori el segon cicle d’educació infantil. No ho sé, tal
vegada és que qualcú no té memòria; resulta que ara el Partit
Popular no té, segons qui, possibilitat de reclamar millores en
aquest cicle d’educació. Vull recordar també la situació -ho
hem dit moltes vegades, però bé- la situació pressupostària

actual de l’equip del govern balear, que ha suposat 360 milions
d’euros més en finançació entre l’increment d’ingressos
tributaris i millora de transferències l’any 2015, i 340 l’any
passat. Vull dir que amb aquests doblers és una situació
totalment diferent, quant te trobaves amb una situació financera
que tenies un 70% de disminució d’ingressos tributaris, un 70%
menys d’ingressos tributaris. Evidentment jo crec que
administrant correctament, no gastant en el que no toca, reduint
despeses en coses que tal vegada no fan falta, d’estudis, etc.,
idò es poden donar beques de menjador a les escoletes. Sí, es
pot fer. Més es pot fer si s’administra correctament. Em
comentava una directora d’un centre públic precisament que
quan van posar les beques de menjador l’any passat des de la
conselleria el pressing per donar totes les beques de menjador
a tothom era total i absolut, perquè s’havien de complir
objectius de la conselleria. Escoltin, tal vegada amb una
correcta planificació ho donen a qui de veritat li fa falta, perquè
un fillet de 0 a 3 anys també té dret, si té necessitats, a tenir una
beca de menjador i el mateix dret que un de 3 a 6 anys.

Per tant... excuses de mal pagador, la no admissió d’aquesta
PNL, que va en línia precisament que vostès, com deia,
posaven a l’acord pel canvi, però que després a l’hora de la
veritat no volen complir.

Faig menció... -ho dic perquè Podemos diu que parlàvem de
les escoles privades- només faig menció en aquesta PNL o feim
menció en aquesta PNL a concertades i públiques, no feim cap
menció a escola privada; concertades i públiques, parlam en tot
cas, i evidentment ajudar en tot cas les concertades, que jo crec
que, com molt bé diu, el conseller, formen part de l’oferta...
sostingudes amb doblers públics. Per tant crec que és important
donar-los suport.

Per tant no podem acceptar les esmenes que han proposat
perquè crec que acceptar-les seria deixar fora contingut la
proposta, i lamentam que no hi donin suport, que jo crec que
seria una bona proposta, a més assumible per part del Govern
perquè no ho demanam d’avui per a demà, sinó que ho
demanam per al pròxim curs, amb possibilitat que ho puguin fer
amb calma, amb tranquil·litat i amb la dotació pressupostària
que toqui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 2926/17.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2926/17, relativa a ajudes a educació infantil de
primer cicle a les Illes Balears. 

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