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LA SRA. PRESIDENTA:

...senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui
i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, gràcies. María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

I. Adopció d’acord respecte dels escrits RGE núm.
5856/17, del Grup Parlamentari Mixt, pel qual sol·licita la
compareixença del rector de la Universitat de les Illes
Balears per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, pel qual sol·licita
la compareixença del rector de la Universitat de les Illes
Balears per informar sobre les darreres informacions
aparegudes sobre el coneixement per part de la UIB des de
l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer
anomenat Minerval, i RGE núm. 6063/17, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, pel qual sol·licita la
compareixença del vicerector d’Investigació i vicerector
primer de la Universitat de les Illes Balears, per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la
venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix
en l’adopció de l’acord respecte dels escrits RGE núm. 5856,
6062 i 6063/17. 

Començarem pel debat acumulat de l’escrit 5856/17,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença del rector de la Universitat de les
Illes Balears per tal d’informar sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; i l’escrit RGE núm. 6062/17,
presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual sol·licita la compareixença del rector de la
Universitat de les Illes Balears per tal d’informar sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval.

Per a la defensa per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. El 11 de abril el cuerpo de Policía
Nacional emitía un comunicado sobre la detención de cinco
personas por una presunta estafa de venta de un falso
medicamento, el Minerval, al que atribuían propiedades para
curar el cáncer. Según la nota de prensa de la Policía Nacional
los detenidos se aprovechaban de la situación de los enfermos
y sus familiares, que abonaban por dicha substancia elevados
importes a través de una fundación sin ánimo de lucro que
habían creado. Esta fundación enmascaraba la venta del
producto como una donación voluntaria de los familiares para

la investigación, camuflando así lo que realmente era al compra
de una substancia sin efectos curativos.

Sigue la nota de prensa que los detenidos son dos
investigadores y profesores de la Universidad de las Islas
Baleares, que el producto es una patente de la Universidad, y
que está registrado por una empresa derivada de la
Universidad. Se ha de decir que dicho producto está en fase de
investigación y carece de autorización para su venta al público,
tal y como ha acreditado la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Así estos investigadores
de la UIB aprovechaban el reconocimiento académico y
profesional y el prestigio que les otorgaban sus puestos en la
Universidad para la realización de esta presunta estafa. Incluso
estos investigadores de la UIB llevaron a cabo campañas
publicitarias en las que se ensalzaba su milagroso producto
anticancerígeno a través de redes sociales con la finalidad de
recaudar fondos para la investigación, consiguiendo publicitar
su venta de manera engañosa.

Acababa aquí la nota de prensa de la Policía Nacional. Yo
creo que todos los ciudadanos quedaron convulsionados con
esta noticia, y por todo lo narrado quedó claro que era
conocido por los organismos de control de la Universidad
desde hace muchos años, como así reconoció el consejo de
dirección de la UIB en rueda de prensa, a la que asistieron el
rector Llorenç Huguet y el vicerector de investigación, el Sr.
Carod, si bien explicaron que ellos, la junta de dirección, sólo
lo sabían por rumores. Pero parece ser, por lo que se ha ido
desvelando, que el conocimiento de los hechos era mucho más
profundo.

Los ciudadanos están convulsionados por la pasividad de la
Universidad ante unos hechos tan graves, máxime cuando la
presunta estafa se aprovechaba de la desesperación de
familiares de personas que se estaban muriendo.

Por todo ello pedimos la comparecencia del rector Llorenç
Huguet como máximo responsable de velar por el prestigio de
nuestra universidad, para que explique a los ciudadanos todas
las actuaciones de los organismos de control que llevó a cabo
la Universidad en el caso Minerval.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del 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. No m’estendré gaire perquè els motius
de la petició de compareixença per part de Podem Illes Balears
són molt semblants al que ha explicat ara la Sra. Ballester.

Només voldria afegir que en el nostre cas demanam també
la compareixença del vicerector d’investigació, el Sr. Carod,
perquè pensam que, per tractar-se de la persona que ha de
vetllar per la part d’investigació i tractant-se d’un fet relacionat
amb la investigació derivada en les spin-off, així anomenades,
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que es dediquen a desenvolupar projectes de recerca de la
Universitat, també seria adient que pogués venir.

En tot cas des del nostre grup pensam que allò que és
imprescindible és que el rector pugui comparèixer per una
qüestió de transparència, per una qüestió també de donar
explicacions no només a aquesta comissió sinó a tota la
ciutadania de les Illes respecte de com es funciona en termes de
control d’aquesta investigació derivada de la Universitat, i
especialment per l’alarma social que ha pogut crear el fet que
un medicament que estava en fase d’investigació però que no
estava autoritzada la seva venda s’hagués pogut comercialitzar
a les instal·lacions de la nostra universitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada Núria
Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
comparteix la preocupació que ha ocasionat el tema d’aquest
fals medicament Minerval, no només per l’abús de confiança
que suposa a les necessitats de persones malaltes en aquest
supòsit, sinó també perquè s’ha fet dins el marc de la nostra
universitat. Per tant ha quedat qüestionada o s’ha perjudicat la
imatge de la UIB.

Per tant consideram que és positiu que vengui el rector o les
persones que tenguin relació amb el departament en qüestió per
informar d’aquesta situació, d’aquests fets que han causat
aquesta alarma social, i hi votarem a favor, primer, per la
qüestió de transparència que es comentava, perquè quedi clar
que la UIB està al marge de qualsevol pràctica irregular que
s’hagi fent en la venda de medicaments fraudulents, i després
per un tema de suport; pensam que això servirà per donar el
suport que ha de donar aquest parlament a la nostra universitat,
a la Universitat de les Illes Balears. Pot servir per recuperar el
prestigi que la Universitat es mereix, i a més donar suport de
manera clara a la comunitat universitària des del Parlament.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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. També volem aclarir que sí
que estam d’acord amb aquesta compareixença del Sr. Rector
pels motius ja també expressats, per qüestió de transparència,
per aclarir els fets, per donar explicacions a través d’aquest
parlament a la ciutadania, tot i que cal tenir clar que aquest cas
està en mans de la justícia i és la justícia a la qual també
pertoca aclarir els fets.

El que sí manifestam és que votarem en contra de la
compareixença del vicerector perquè creiem que amb la
compareixença del rector seria suficient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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 part
nostra la compareixença del Sr. Huguet la votarem a favor;
consideram que és el lloc adient perquè ens pugui venir a
explicar el que ha passat dins la UIB.

I en referència a la compareixença del vicerector, no ens hi
oposarem perquè un grup ho demana, però consideram que de
la mateixa manera, quan hi ha explicacions que ens ve a fer la
consellera, qualsevol conseller o conselleria, no ha de venir el
director general a fer-la, sinó que l’acompanya i, si és el cas,
que l’acompanyàs, i si li hagués de transmetre qualsevol cosa
ja seria oportú. Per tant en aquesta ens abstendrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup votarà a favor
també de la compareixença del rector perquè, tot i que s’han
donat explicacions a través de la premsa, creiem que, com deia
la Sra. Camargo, la forma d’informar la societat de forma
formal és a través d’aquest parlament, i per tant creiem que és
bo que així sigui.

Exactament pel mateix motiu no estem..., no és que
estiguem en contra, tampoc, però, vaja, no donarem suport a la
proposta que comparegui el vicerector perquè això no és una
comissió d’investigació en la qual nosaltres haguem de
dilucidar responsabilitats, sinó que precisament, tal com he dit
en el primer punt, el que volem és que la institució doni una
explicació, i la institució ho fa a través del seu cap visible, que
és el rector, i per tant creiem que no és necessari que
comparegui ningú més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps de deu minuts.
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EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també per part del Grup
Parlamentari Socialista pensam que davant uns fets com els que
han passat, va bé venir a donar explicacions al Parlament, el
Parlament, com ha dit el Sr. Castells, és un lloc on s’hi poden
explicacions a la ciutadania. També és un bon moment per si hi
ha algun tipus d’alarma, poder incidir en calmar aquesta alarma
que hi pugui haver i aclarir tots aquells fets.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista votarem a
favor que vengui el rector a donar les explicacions aquí, al
marge del que passi després a nivell judicial, ja que el tema està
judicialitzat.

Respecte de la compareixença del vicerector, nosaltres
pensam que si ve el rector, no és necessari que vengui el
vicerector. Per tant, votarem en contra de la compareixença del
vicerector, malgrat que un o l’altre, si hem de triar, triarem més
bé el rector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Abans de començar la votació,
els volia fer un aclariment i és que quan m’he referit que
procediríem al debat acumulat, em referia al debat de la
sol·licitud del rector. Però tot i que vostès han pronunciat en
relació al posicionament de la compareixença del vicerector,
don per ja debatut el tema, i passaríem directament a votar
primer la compareixença del rector i després separadament la
de vicerector, d’acord?

Votam l’escrit RGE núm. 5856/17 i l’escrit RGE núm.
6062/17.

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
rector de la Universitat de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre el coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de
la venda dels fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
així com per informar sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer, tal i com es plantejava als dos escrits.

A continuació passam a la votació del RGE núm. 6063/17.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
vicerector d’investigació i vicerector primer de la Universitat
de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el coneixement per
part de la UIB des de l’any 2011 de la venda dels fals fàrmac
contra el càncer anomenat Minerval.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm. 3758
i 4345/17.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3758/17,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a impuls de l’escola pública.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
3758/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a l’impuls de l’escola pública. Per a la defensa
per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears presentam avui una proposició relacionada
amb l’impuls d’un dels eixos principals del nostre estat del
benestar, de la nostra democràcia també i pensam que element
fonamental de la cohesió i la justícia social.

Des de Podem consideram que l’educació no és un servei,
sinó un dret fonamental, és un dret social el qual actualment
s’ha vist amenaçat especialment pel discurs i les polítiques
mercantilistes derivades especialment, o exemplificades
especialment en la LOMCE, aquesta llei posada en marxa pel
Partit Popular, que pensam s’ha convertit en un atac al dret a
l’educació pública, al dret a l’escola pública.

Consideram també que és un dret que s’hauria d’equiparar
socialment al dret a la salut. És a dir, hi ha una consciència
social molt clara respecte que la salut pública és un dret del
qual ha de gaudir la ciutadania i així mateix, consideram que
l’escola pública ha de ser un dret, ha de ser, com he dit abans
un dret fonamental, del qual també hauria de gaudir tota la
ciutadana, de les nostres illes en concret, perquè d’això parlam
ara.

Per això, i també consideram que aquí tenim un bon
exemple de com s’ha defensat davant els atacs de les polítiques
mercantilistes del Partit Popular, com s’ha defensat aquesta
escola pública per part de la Marea Verda, tenint en compte
també la importància de la mobilització social i també de les
famílies a l’hora de matricular els seus nins i nines a l’escola
pública, pensam que és totalment important blindar aquest dret
social, com hem dit abans, davant els atacs continuats que ja
s’han vist en aquesta comunitat autònoma la passada
legislatura, però que encara no han aturat, perquè continua
vigent aquesta llei, que esperam que molt aviat en aquesta
subcomissió que s’ha creat en el Congrés dels Diputats pugui
ser derogada aquesta llei anomenada LOMQE.

Des del nostre punt de vista també és importantíssim el fet
de diferenciar clarament entre dos models, el model de l’escola
pública, per un costat, i el model de l’escola privada, per un
altre costat. Nosaltres pensam també i ho hem defensat aquí
força vegades, que la concertada és en realitat un model
d’escola privada subvencionada. I pensam que també hi ha
tendències que s’haurien d’anar revertint poc a poc en invertir
en aquesta escola de caire privat subvencionat i no posar
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aquests recursos econòmics necessaris per donar l’impuls
adient a l’escola pública.

Per tot això i per garantir amb mesures i recursos suficients,
hem presentat aquesta proposició no de llei, que consta de 7
punts, el primer dels quals parla del compromís amb el
desenvolupament de les polítiques públiques, que puguin
garantir una escola de qualitat perquè pensam que és la manera
de garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat de les
nostres illes.

El segon punt parla de garantir el dret a l’educació en
condicions d’igualtat dins la xarxa de centres públics, duent a
terme aquesta supressió progressiva, entenem que això no es
pot fer d’un dia per l’altre perquè no es pot absorbir dins la
xarxa pública tota la demanda que actualment absorbeix el que
nosaltres anomenam privada subvencionada, també més
coneguda com escola concertada, però considerant-ho com a
mesura per evitar les desigualtats, aquesta progressiva supressió
dels concerts educatius hauria de ser una de les apostes també
d’aquest Govern progressista.

El tercer punt diu que s’hauria de garantir progressivament,
estam d’acord per cert amb les dues esmenes presentades pel
Grup Socialista i MÉS per Mallorca respecte d’aquest punt, -
podem donar per bona després de la defensa que faran, però ja
puc avançar que sí-, progressivament aquesta oferta de places
públiques en totes les etapes i proveir de places escolars
suficients els centres públics.

El quart punt proposa auditar els centres privats concertats,
però no només aquests centres, sinó també els centres públics
per tal de fer un repartiment equitatiu dels recursos.

El cinquè punt es refereix a l’oferta d’un sistema d’admissió
en els centres públics més transparent, havent detectat des del
nostre grup parlamentari certes irregularitats en aquest
procediment d’admissió en determinats centres concertats
especialment.

El sisè punt diu que volem que s’apliqui un principi
constitucional de no discriminació per raons de sexe. En tot
cas, aquí s’ha presentat també una esmena que podem després
considerar.

I, finalment, una revisió rigorosa i transparent, això vol dir
també pública, dels concerts amb les escoles privades per tal de
no ampliar aquesta onada de privatització de les escoles
públiques que es va produir sobretot en temps d’altres governs. 

Pensam que per això també caldria mirar això del blindatge
dels contractes de la concertada fins a sis anys, que en alguns
casos era de quatre anys. Això aquest govern ho ha ampliat a
sis anys.

Bé, per tot l’explicat esperam que els diferents grups
parlamentaris donin suport a la nostra proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Els Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca han presentat les esmenes RGE
núm. 7114 i 7115/17. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Enric Casanova, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats. A
l’hora de mirar aquesta proposició no de llei, nosaltres pensam
que és una proposició no de llei que té un objectiu molt clar
que és donar un impuls al sistema públic educatiu i, per tant,
està clar que persegueix els grans objectius del sistema educatiu
que és millorar aquesta sistema, millorar la qualitat d’aquest
sistema i facilitar l’accés a la major quantitat possible de gent
i durant el major temps possible. És a dir, el que està clar és
que l’educació s’inicia quan naixem i continua al llarg de tota
la vida, per tant, el sistema educatiu també s’hauria de
desenvolupar al llarg del que...

Està clar també que l’educació és un dret fonamental, es
considera un dret fonamental per a tots i que això s’ha de
blindar, blindar dels atacs que hi ha hagut, i últimament ha
tengut atacs importants el sistema, no sols sinó també el dret.
La LOMCE és un abús a la línia de flotació del sistema
educatiu i això ha fet que hi hagi hagut una reacció. 

Fruit d’aquesta reacció pensam que sí que cal un blindatge,
un blindatge que ha de partir de parlar i del consens, del
consens de tots, que és el blindatge de partir del consens social
i després del consens polític i fruit d’això tenim sobre la taula
en aquest parlament en aquest moment el document sobre el
pacte educatiu que tracta també de blindar aquest dret
fonamental i blindar els possibles canvis que hi puguin haver.
Per tant, pensam que el blindatge s’ha de fer a través del
consens, del consens social i del pacte entre tots. 

De tota manera, el que està clar és que hem d’assegurar
l’accés a l’educació amb les millors condicions possibles a
tothom i hem de garantir l’existència d’una oferta educativa en
totes les etapes, tant a l’etapa obligatòria, com és així, com a les
etapes postobligatòries i les que no són tampoc obligatòries,
com és l’educació infantil que a poc a poc implementam per
arribar a la plena escolarització.

Està clar que a les Illes Balears tenim una situació una mica
diferent a la de la resta de l’Estat espanyol perquè a les Illes
Balears tenim diferències territorials substancials, el fet de tenir
un territori discontinu fa que hi hagi diferències importants,
aquí també tenim diferències econòmiques i trajectòries
econòmiques, així com diferències de caràcter poblacional. És
a dir, el creixement poblacional a les diferents illes ha tengut
circumstàncies molt dispars i això ha generat una situació
poblacional molt dispar arreu de les Illes. 

Per tant, ara el que hem de fer és atendre, recuperar els
drets, aquests drets que han estat malmesos durant un temps,
introduir la millora del sistema i introduir la millora de la
qualitat per acabar amb l’ampliació de l’oferta, ampliar l’oferta
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i ampliar l’atenció, millorar l’atenció a tots els col·lectius i a
tots els nivells.

Per tant, pensam que l’educació ha de perseguir un sistema
de qualitat, un sistema que cerqui avaluar aquesta qualitat, i així
s’ha dit.

Què passa? Que si hi ha diferències substancials de caràcter
territorial moltes vegades no podem anar, l’administració no
pot assegurar el moviment, la rapidesa que generen els
moviments demogràfics, és a dir, concretament, l’illa d’Eivissa
ha tengut un creixement poblacional molt alt i això ha impedit
poder atendre amb les millors condicions. 

Per tant, pensam que sí hem d’engegar polítiques públiques
per garantir una escola de qualitat i, per això, de cara a la
proposició no de llei que es presenta, amb el punt 1, pensam
que sí que hi estam completament d’acord, pensam que hem de
comprometre’ns a desenvolupar aquestes polítiques per garantir
la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, etc.

Ara, per garantir aquestes condicions d’igualtat tal com
estam avui en dia no podem acceptar la supressió progressiva
dels concerts perquè estam en una situació canviant i, per tant,
suprimir els concerts o intentar suprimir els concerts suposaria
moltes vegades generar situacions de diferències molt
substancials segons els territoris, i en algun cas no poder
atendre les necessitats de tothom. Un cas clar és a l’illa
d’Eivissa, s’ha hagut de concertar un centre d’educació especial
per poder atendre unes necessitats d’educació especial que
estaven minvades.

Pel que fa al punt 3 de la proposició no de llei, per això hem
presentat aquesta esmena que és la garantia de places a totes les
etapes i a tots els nivells, però de manera progressiva, hem
d’assegurar primer l’escolarització en condicions als nivells
obligatoris per a després ampliar-les als postobligatoris. 

El que està clar és que sí s’han d’auditar tots els centres,
siguin públics o siguin concertats perquè tots formen part del
mateix sistema, del sistema educatiu, per tant, tants públics com
concertats s’han d’auditar. Nosaltres pensam que aquesta
auditoria ja es fa a través dels sistemes de gestió integrada, com
és el GESTIB, i, per tant, sí que li donarem suport i hem
d’oferir un sistema d’admissions que tengui un repartiment
equitatiu de l’alumnat. És a dir, si tots els centre tenen... formen
part del sistema, siguin públics o siguin concertats, tots han de
tenir els mateixos requisits d’entrada. 

Després, respecte a la no discriminació per sexe està clar
que per aplicar aquest principi constitucional hem de fer canvis
legislatius importants i, per això, en aquest sentit hem presentat
l’esmena de promoure els canvis necessaris per poder impedir
aquesta segregació, és a dir, si la Constitució diu que no es pot
discriminar per raons de sexe no podem permetre que les
nostres lleis ho deixin fer.

Finalment, respecte del punt 7, el Grup Parlamentari
Socialista hi votarem que no perquè revertir el procés de
privatització que posa aquí amb relació als blindatges dels
contractes nosaltres pensam que el sistema s’ha de blindar a
través del pacte educatiu i a partir d’aquí establir una llei, una

llei que defineixi com serà el nostre sistema educatiu i a partir
d’aquí ja actuar en conseqüència.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per la defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la diputada Bel
Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta PNL presentada
per Podem, tot i que es titula impuls de l’escola pública sembla
més un qüestionament de l’escola concertada i és en aquest
sentit que expressarem la posició de MÉS per Mallorca.

Rebutjam la confrontació concertada-pública perquè el que
no cercam nosaltres és la divisió ni l’enfrontament de dos
models educatius complementaris. Apostam clarament per
l’escola pública perquè és universal i garanteix l’educació per
a tothom, arriba a tothom i és el sistema pel qual cal apostar des
de l’administració.

Cal aclarir que a més de l’educació pública, però, en
aquests moments i també des de fa molts d’anys hi ha un servei
públic complementari que són els centres concertats que donen
resposta al dret a l’educació allà on no arriba, per diferents
qüestions la xarxa pública.

Sabem que a les Illes hi ha un 35% de l’alumnat que
assisteix a escoles concertades i aquest percentatge varia
segons el municipi en què ens trobem, a Palma o a Inca pot
arribar a gairebé un 50%.

Ara bé, la xarxa concertada, així com la pública, ha de
respondre a uns criteris de transparència en la gestió, equitat en
l’atenció a l’alumnat i a les famílies, democràcia en els seus
òrgans, necessitats d’escolarització i voluntat de servei públic
i aquests criteris han de ser aplicats i avaluats per
l’administració educativa que en aquest cas és la conselleria.

No entrem en la dicotomia pública versus concertada,
perquè per les necessitats del sistema educatiu en aquestes illes
no és un tema prioritari. A més, tot i que la voluntat és
prioritzar la xarxa educativa pública, no podem obviar que
assumir públicament tot el servei que ara dóna l’escola
concertada és en aquests moments del tot inviable i ho torn
repetir: apostam... -he perdut el punt, perdonau-, apostam per
la xarxa concertada perquè és un servei complementari que
respon a la necessitat d’escolarització i no hauria de respondre
només a interessos particulars econòmics.

Així, volem deixar clar la nostra oposició als centres que
segreguen per sexe i de determinada opció religiosa, els
coneguts centres del Parc Bit. El conveni pel qual aconseguiren
el concert a més de dubtós té data de caducitat i ens hem de
comprometre a no renovar-lo perquè sota la llibertat
d’ensenyament s’han subvencionat amb doblers públics centres
que tenen voluntat elitista i no inclusiva i no responen a
necessitats d’escolarització.
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És la Conselleria d’Educació la que ha de vetllar pel bon
funcionament de la doble xarxa d’ensenyament, el públic i el
concertat, i garantir que s’asseguri l’equitat, la inclusió, la
gestió transparent i la necessitat d’escolarització segons la zona
on s’ubica cada centre.

La renovació o concessió de concerts educatius no són un
dret en si mateix, sinó que sempre han de respondre a criteris
objectius i en cap cas a criteris elitistes. 

Per tal de vetllar pel bon funcionament de l’escola
concertada i per garantir la igualtat de drets dels seus
treballadors, de l’alumnat i de les seves famílies la conselleria
ha dut endavant una sèrie d’accions com reorganitzar el
departament de l’administració que avui aplica criteris, pagar
els deutes que des de l’any 2008 hi havia pendents en la
titularitat de l’escola concertada, treballar per l’equiparació
progressiva del professorat, millorar el sistema de
substitucions, crear un borsí d’interins de pública per a ús de la
concertada, exigir el sistema de gestió educativa, GESTIB, per
garantir-ne la transparència, treballar per la regularització en
les titulacions, ampliar els ajuts de menjador, també per
l’alumnat amb necessitats de l’escola concertada i garantir una
distribució equitativa d’alumnat NESE; en definitiva, treballar
per la millora de l’educació quant a l’estabilitat i la continuïtat
de la xarxa i els seus treballadors i treballadores, i finalment
volem refermar les idees que s’exposen al document Illes per
un pacte en què també hi hem treballat la patronal, les
cooperatives i els docents i les docents de l’escola concertada.

El sistema educatiu d’aquestes illes necessita una comunitat
educativa que treballi pel bé comú, per allò que ens uneix, la
millora de l’educació perquè és garantia de futur i l’educació és
el reflex de la nostra societat diversa i plural, treballant des
d’aquesta diversitat aconseguirem un sistema educatiu inclusiu,
excel·lent, democràtic que ens conduirà sens dubte a una
educació millor.

I el nostre posicionament respecte dels set punts presentats
en aquesta proposició no de llei van... per descomptat he
explicat ja en aquesta exposició, votaríem que no als punts 2 i
7 i votaríem que sí a la resta de punts, esperant que s’acceptin
les esmenes proposades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada. Passam ara al torn de fixació
de posicions, pel grup parlamentari té la paraula la Sra. Núria
Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, al Grup Parlamentari Popular
consideram que aquesta proposició és un autèntic despropòsit,
que mostra quan allunyat de la realitat està el grup polític
Podem, que la presenta, no només pel seu contingut, que és
contrari a dret en diferents aspectes a diferents punts, i ho diuen
els tribunals, sinó també per la seva impossibilitat i això ja ho
diu el sentit comú.

Es proposa eliminar l’escola concertada i es proposa
discriminar una opció com és l’educació diferenciada, i així
arribam al primer motiu d’allunyament de la realitat: si
proposam eliminar l’escola concertada i tenim en compte que
a Balears suposa de mitjana... s’ha dit que en algun lloc arriba
al 50%, però de mitjana un 40% de l’educació dels nins i nines
de les Balears proposar eliminar l’escola concertada, encara
que sigui de manera progressiva, és com proposar eliminar les
possibilitats d’educació dels nins de les Balears. 

Si els senyors de Podem han estat incapaços d’exigir al
Govern al qual donen suport que posi els doblers per a una
escola de qualitat tenint escola pública i escola concertada
sostinguda amb fons públics, al contrari, falten recursos, hi ha
ràtios per damunt del desitjable, hi ha més barracons que mai,
hi ha falta de personal de suport, evidentment ens agradaria
saber com pensen dur a terme una proposició que proposa
suprimir l’escola concertada i, per tant, suposaria construir un
40% més de les infraestructures educatives o escoles o edificis
escolars dels que hi ha avui en dia.

I després, per altra banda, com he comentat, perquè té
aspectes contraris a la realitat reconeguda jurídicament i és que
proposa discriminar una opció com és l’educació diferenciada.
No fa moltes setmanes vàrem interpel·lar el conseller
d’Educació sobre aquest tema perquè va suprimir els concerts
d’educació secundària als centres del Parc Bit, precisament
només a aquells que tenen educació diferenciada, i tot això ho
va fer en contra de set sentències del Tribunal Superior de
Justícia de Balears que reconeixen el dret al concert que tenen
aquestes escoles o de les tres sentències del Tribunal Suprem
que serveixen de jurisprudència en l’àmbit nacional, sentències
que a més deien que aquesta actitud era sectària, política,
injusta i irregular, etc., i això era retirar concerts educatius a
centres pel fet que tenien una educació concertada i deien que
escola pública a més és tot. 

Si volem impulsar l’escola pública, com diu el títol de la
proposta, hem de reconèixer que escola pública com diuen els
tribunals és tot, l’escola sostinguda amb fons públics i tot forma
part de la xarxa pública i a més, és l’única manera -com he dit
abans- de fer viable l’escolarització de tots els nins i nines,
apart del dret evident que tenen els pares, que és el que defensa
el Partit Popular, de poder triar lliurament l’escola que desitgen
pels seus fills.

Per tant, jo diria als senyors de Podem que si no els agrada
l’escola concertada no hi duguin els seus fills, si no els agrada
l’escola concertada d’educació diferenciada no hi duguin
tampoc els seus fills, però deixin que la resta de pares i mares
triïn i duguin els seus fills a l’escola que vulguin.

Jo diria, per tant, per finalitzar, que aquesta proposició no
de llei és irreal, és una pèrdua de temps, hi ha molts de temes
importants en educació dels quals es podrien cuidar en lloc de
dedicar temps a presentar propostes impossibles de dur a terme
i a més irreals al món en què vivim i que estan incomplint a
més els seus propis acords de governabilitat com seria posar un
pressupost de mil milions d’euros a Educació.

Per tant, els convidaria a retirar aquesta proposició i si no,
evidentment, en coherència ja no només amb el que hem
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explicat ara, sinó amb el sentit comú, nosaltres votaríem en
contra.

I en relació amb les esmenes ens abstendríem a... si es fa
votació separada a l’esmena 7114, perquè apostam per l’escola
pública, evidentment que sí, i hem dit que xarxa pública és tot
el que està sostingut amb fons públics com diuen els tribunals,
però ens abstendríem perquè no tota la xarxa pública està
gestionada públicament; l’escola concertada, que també
contribueix a aquella escola pública, no està gestionada de
forma pública.

I votaríem en contra, en coherència amb el que hem explicat
fins ara, l’altra esmena, la 7115. 

Aquesta és la nostra postura. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Senyors de
Podemos, tenen una dèria amb l’escola concertada. En aquesta
proposició no de llei sembla que hi falta mig títol, haguessin
pogut posar “Impuls de l’escola pública i esfondrament de la
concertada”, perquè realment volen impulsar-ne una per acabar
amb l’altra. La postura d’El Pi sempre ha estat molt clara,
donam suport ferm a l’escola pública, creim en l’escola
pública, i respectam l’escola pública, però no donarem suport
a cap iniciativa que persegueixi dimonitzar l’escola concertada.

L’escola concertada és imprescindible perquè ofereix un
servei públic a una comunitat autònoma mal finançada que
sense la concertada no podria escolaritzar els seus alumnes. Si
no hi estan d’acord diguem com fan comptes aplicar el que diu
aquesta proposició no de llei, com es faria front a aquesta
despesa immensa que suposaria dur endavant la fi de la
concertació. Evidentment és totalment inviable. A més també
consideram que hi ha moltes coses a millorar dins la nostra
comunitat abans de voler eliminar l’escolarització de la
concertada, i si ho miram des d’un altre angle també oblidam
que els pares tenen dret a elegir en quin tipus de centres volen
escolaritzar els seus fills. 

No podem donar suport a aquesta iniciativa perquè pensam
que va en contra del sentit comú. Des d’El Pi sempre hem dit
que defensam la pública i la concertada, perquè trobam que la
convivència entre ambdues no és impossible; de fet és bo.

Podria dir que hi ha una fal·làcia a l’exposició de motius
perquè es diu que l’escola pública és l’única que garanteix la
igualtat efectiva d’oportunitats. Jo, si la concertada, com ara la
Sra. Riera ha dit, que fa la seva funció d’escola pública, com a
servei públic així ho trobaria bé, però la concertada
evidentment garanteix la igualtat efectiva d’oportunitats entre
tots. Per altra banda també diu que les polítiques públiques han
de prioritzar pressupostàriament allò públic amb fons d’altres
models privats o concertats; això els convé dir-ho ara en

educació, però pel que fa al tema entitats i associacions del
tercer sector hi estan totalment d’acord, a concertar els serveis
que fan aquestes entitats, i agradi o no són entitats privades que
tenen un servei públic a la comunitat. Si hem de començar a
llevar concerts i que tot sigui públic, és que... ja no és
sostenible amb finançament aquesta comunitat, com ho faríem
després?

Pel que fa... Bé, si he de d’anar punt per punt és que... és
que no sé per on he de començar. Que és l’única amb capacitat
de garantir -en el punt 1- la igualtat d’oportunitats. Per a
nosaltres no és així. Supressió progressiva dels concerts
educatius en el punt 2; no, nosaltres, com dic, trobam que en la
convivència entre escola pública i concertada no hi ha cap
problema. En el punt 3 m’havia plantejat, si s’acceptava
l’esmena de MÉS per Mallorca, del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, i del Grup Socialista, aprovar-lo, però és que
m’abstendré, pel que dic, perquè no tots els alumnes han de
disposar d’una plaça dins titularitat pública, perquè a la
concertada hi poden fer, evidentment, la feina i fan molt; hi ha
concertades..., és que les han dimonitzades i fan molt de servei
públic a molts de municipis d’aquestes illes.

Auditar els centres privats concertats amb els centres
públics per a repartiment més equitatiu; crec que això es fa.
Que sigui transparent; jo crec que és transparent. L’únic que
votaríem a favor si s’accepta l’esmena del Grup Socialista i
MÉS és el punt 6, perquè com hem dit en altres ocasions no
estam d’acord amb la segregació per sexes i els fons públics
que siguin compatibles; ara bé, també és cert que el Govern té
una sentència damunt la taula que l’ha obligat a retornar el
concert als centres BIT. Per això donaríem suport al punt 6 si
s’accepta l’esmena, ja que el que fa és demanar els canvis
legislatius necessaris perquè aquesta concertació econòmica als
centres que segreguen no es produeixi.

La resta de punts, com li dic, els votarem el contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Deu minuts, Sra. Presidenta? Sí? Ah, d’acord, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, deu minuts. Si vol menys..., fins a un màxim de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah, perfecte, parlaré el doble, parlaré el doble del que
pensava, doncs. Val, gràcies, Sra. Presidenta.

A veure, passant ja al bessó, jo sincerament aquesta
proposició no de llei la veig, pels motius que ja s’han expressat,
com un brindis al sol, és a dir, aquí ens plantegem a través
d’una PNL una cosa que si de cas hauria de ser objecte d’una
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llei, perquè aquí estem fent una revolució global del sistema a
través d’una PNL. Clar, a vegades ja en fem, de PNL
voluntaristes en aspectes concrets que no sabem si es podran
tirar endavant, però són aspectes concrets sobre els quals ens
pronunciem a favor que es vagi cap a una determinada direcció.
Però avui, Sra. Camargo, vostè ens proposa com un
pronunciamiento, una proclama, d’impossible realització, o
sigui, jo ho veig com un exemple del que en anglès es diu
wishful thinking, que podríem traduir per pensament il·lusori,
que és un procés de pensament, deducció, conclusió i presa de
decisions basades en el que més de gust ens vindria imaginar en
lloc de comprovar, fonamentar en l’evidència o la racionalitat,
i per tant és una proposició que es basa totalment en un estat
emocional, un estat emocional seu que, em sap greu dir-li-ho,
però nosaltres no compartim. I quin estat emocional veig aquí?,
una obsessió, veig que vostès tenen una obsessió, fins i tot, si
m’ho permet, diria una paranoia, que nosaltres, em sap greu
dir-li-ho, pels motius que ara li exposaré no compartim, i des
d’una visió d’esquerres però radicalment oposada a la seva.

I una obsessió que arriba fins al punt, aquest pensament
il·lusori, de parlar en el punt 4 de fer un repartiment més
equitatiu. Escolti, és que vostè prendrà mal, eh?, perquè no sé
si sap que l’escola concertada surt molt més barata que l’escola
privada, ai, que l’escola pública. Per tant si hem de fer una
repartiment més equitatiu encara haurem d’augmentar els
concerts. Aleshores a mi m’agradaria que superessin aquesta
visió tan ideologitzada que tenen i toquessin de peus a terra, i
evidentment amb la seva visió política totalment legítima
avancéssim, però des d’unes bases mínimament tangibles de
quina és la realitat.

Nosaltres, i ara vaig amb això que li deia des de la nostra
visió d’esquerres que és, no obstant això, molt diferent de la
seva, nosaltres no compartim que l’escola pública sigui el
millor dels mons possibles i que l’escola privada sigui l’infern,
no ho compartim, no ho compartim perquè, primer, vostès em
sembla que obliden que dintre la rúbrica d’escola privada, o
d’escola privada concertada, hi ha de tot, hi ha algunes escoles
malauradament... que no només no comparteixo la seva manera
de funcionar sinó que a més a més són escoles dolentes, són
escoles que formen malament, però també hi ha escoles
excel·lents, i a més a més hi ha escoles excel·lents d’un gran
ventall ideològic, o més que ventall ideològic, ventall
pedagògic, que és un dels avantatges que per a mi té l’escola
concertada, que permet enfocaments pedagògics diferents de
l’uniforme i únic de l’escola pública, tot i que també hi ha
intents molt reeixits per part de professionals de l’escola
pública que intentem superar les barreres i també implantar
sistemes pedagògics més avançats.

Però nosaltres no compartim que l’escola pública sigui el
millor dels mons possibles perquè tenim una escola pública que
jo -ja ho he dit moltes vegades-, sobretot pel que fa al personal,
al sistema de dotació de personal, és l’hereva de l’escola
franquista, i tenim uns professors funcionaris que són -l’altre
dia ho parlava amb el Sr. Aguilera- unes càpsules que a
vegades es converteixen en l’obstacle més important perquè els
centres avancin i facin innovació pedagògica i posin en marxa
paradigmes pedagògics diferents.

I per aquest motiu..., potser a Balears no perquè
precisament en el tipus d’escola privada concertada que tenim
potser no abunden molt aquests exemples, però a altres
comunitats autònomes tenim que els centres més innovadors
són els que poden ser més flexibles, els que poden crear equips
de professors doncs més implicats, més coordinats, més
motivats i normalment això només es pot donar, per mor del
sistema funcionarial a què feia referència abans, es pot donar en
els centres concertats. Jo crec que el que hauríem de fer des
d’una perspectiva purament del carrer, és canviar de xip, i fer
una política decidida de donar suport a nous centres privats, per
exemple en modalitat de cooperativa. És a dir, jo si fes una llei
educativa el que proposaria és que, des de l’escola pública...,
-no, no, li ho dic molt seriosament, i escolti’m, perquè el que li
dic no és una boutade-, és a dir, a centres que tenen ganes
d’innovar, que tenen ganes de fer coses noves, d’implantar nous
paradigmes pedagògics, que es poguessin convertir en
cooperatives de professors, que poguessin tirar endavant
aquestes coses des de la flexibilitat que dóna no estar lligats al
sistema públic, que és un sistema molt rígid i és un sistema que,
des del punt de vista pedagògic, no funciona, o és molt
ineficient, malauradament, i malgrat els esforços dels molts dels
professionals que són a l’escola pública.

Jo crec que amb això vostès tenen una visió d’esquerra, que
jo la veig molt superada, una esquerra totalment estatalista, que
entén que tot allò públic és bo i tot allò privat és dolent, i jo li
parlo des d’una perspectiva d’una tradició d’esquerra més
llibertària, en la que creiem que la iniciativa privada és capaç
de donar resposta de forma molt més imaginativa, de forma
molt més innovadora a les necessitats socials i també a les de
l’educació. No riguin amb això d’estatalista, perquè escoltin,
vull dir l’esquerra..., vull dir això està àmpliament documentat,
hi ha un tipus de tradició d’esquerra estatalista, i aquesta
proposició no de llei obeeix totalment a aquesta visió. Vull dir,
si no ho veuen, doncs realment..., o vostès o jo ens hem de
canviar les ulleres.

Aleshores, anant directament als punts. Clar, pensament
il·lusori. Punt 1, l’escola és l’única amb capacitat de garantir la
igualtat d’oportunitats. Però a veure, vostès de quina igualtat
d’oportunitats em parlen? Vostès han estat a un centre de
secundària públic? La igualtat d’oportunitats, malauradament,
es troben amb una mancança de mitjans tan gran que avui en
dia el que fa és garantir la igualtat per baix, garantir la igualtat
per baix. Amb això estan contents? Escolti, com que no tenim
mitjans, tots sortiran igual de mal preparats, i així tots contents,
perquè tots iguals. Perfecte, jo ho sento, però no hi estic
d’acord amb aquesta igualtat per baix. És a dir, estic totalment
d’acord en reforçar el sistema educatiu, en reforçar tots els
actius educatius que tinguem a l’escola pública, i tant que sí! I
a la concertada també, perquè igualem per dalt i tendim cap a
l’excel·lència i no cap a la mediocritat.

Després, en el punt 2, és on es veu més clarament aquesta
visió estatalista que jo a part també aprofitaré per plantejar-li
dubtes. Jo no entenc a què es refereixen quan parlen de la
desigualtat que de fet es produeix entre la xarxa pública i la
xarxa privada concertada, quant a la classificació de l’alumnat,
no sé aquesta classificació ni en què consisteix, ni quins efectes
té en aquesta desigualtat.

 



812 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 51 /  1 de juny de 2017

Respecte del punt 3, i que “tot l’alumnat ha de disposar
d’una plaça assegurada en el sistema públic”. A veure, en
principi com a potencialitat no em sembla malament, però, no
sé si ho sap vostè, que avui en dia l’escolarització obligatòria
en escoles públiques, que es una de les accions prioritàries de
la Fiscalia de Menors, suposo que a altres comunitats
autònomes, però molt especialment a Balears, obliga a moltes
famílies que volen portar els seus fills a escoles lliures, a
escolaritzar-los en contra de la seva voluntat. Per tant, jo crec
que hauríem de veure la complexitat del problema i en molts
dels conflictes que hi ha (...) de l’educació, que pensessin molt
bé al costat de qui es posen. Jo en principi que hi hagi una
plaça assegurada no ho veig malament, però no donaré suport
a cap posicionament que vagi en la línia d’obligar
necessàriament que la gent vagi a l’escola pública, perquè jo
penso que la gent ha de tenir dret a optar per altres fórmules
educatives. Per tant, en aquest punt si s’acceptés la transacció,
ens abstindríem i, si no s’acceptés, hi votaríem en contra perquè
evidentment ara per ara és impossible garantir aquesta oferta.

Després, en el punt 4, quan parlen d’auditar, dons no sé a
què es refereixen, ni si s’adonen què significa auditar tots els
centres. Jo ho veig com una cosa totalment desconnectada amb
la realitat, auditar tots els centres.

Quant al punt 5, el sistema d’admissió molt més transparent,
m’agradaria que m’ho expliqués, perquè jo consider que el
sistema d’admissió és totalment transparent, és totalment
transparent i igualitari, en el sistema públic i en el sistema
concertat. Per tant, li agrairia que m’expliqués el què.

L’únic que votaré a favor és el punt 6, si s’accepta la
transacció, perquè hi estem totalment d’acord. La transacció em
sembla que deixa el tema en el seu punt just.

I el punt 7, evidentment doncs per tot el que he dit, suposo
que ja s’imaginaran que tampoc no hi votaré a favor.

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. Desde Ciudadanos no votaremos a
favor de esta iniciativa. Creemos que es una iniciativa que
efectivamente no busca mejorar la pública, sino que busca
eliminar la escuela concertada, y para Ciudadanos ambos tipos
de centros educativos se encaminan a lo mismo, que es la tutela
del derecho fundamental a recibir la educación obligatoria de
forma gratuita, ambos gratuitos, ya que solamente si ambos son
gratuitos se permiten diferentes modelos de educación
accesible a todos los ciudadanos, accesible a una sociedad muy
diversa y muy democrática.

Por lo tanto, nosotros creemos que nuestros niños, nuestros
niños baleares han de recibir la mejor formación en cualquier
centro que vayan y que esté respaldado por fondos públicos.

En cuanto a los puntos. Nosotros, en el punto 1, no
entendemos cuando hace referencia a que la escuela pública es
la única con capacidad de garantizar la igualdad de
oportunidades a todo el alumnado. No entendemos por qué dice
eso, no sé a qué hace referencia. 

Tampoco entendemos, en el punto 2, cuando explica que si
los niños van a la escuela pública, se evitan las desigualdades
que se producen entre la escuela pública y escuela privada
concertada que clasifica al alumnado. Yo me gustaría
preguntarle por ejemplo, yo que he ido a una escuela pública,
Colegio Llevant de Inca, cómo me clasifica usted. Me gustaría
que me lo dijera.

Y también comentarle a la Sra. Laura Camargo que escoger
no es clasificar, escoger se llama libertad, y lo que sí es
discriminación es la falta de libertad, la falta de libertad que,
por ejemplo, los que legislan sí que pueden escoger porque lo
hacen a su gusto y el pueblo ya no puede escoger. Es decir, lo
ideal sería que en las sociedades todas las personas pudieran
escoger y además de manera gratuita.

También, referente a eliminar la escuela concertada, me
gustaría también comentarle, que ya se lo han comentado aquí
todos los grupos, que el 40% del alumnado está en la
concertada, porque han podido ejercer su libertad, que de 0-3
años no es gratuito todavía, y debería serlo; que tenemos un
Plan de infraestructuras que, con los alumnos que tenemos, ni
siquiera es suficiente, es decir, es que también es un imposible
a nivel económico.

Luego comentar también, por último, en cuanto a las
escuelas que segregan al alumnado, comentarles que nosotros
ni creemos que es discriminatorio, ni creemos que
anticonstitucional, no por lo que creamos nosotros, sino porque
ya se ha emitido incluso por personal jurídico y de derecho así
lo han dicho. Creemos que es otro modelo, que es libre, va
quien quiere y que, bueno, que no es anticonstitucional ni
discriminatorio.

Y por lo tanto, nosotros realmente no le vemos sentido a la
iniciativa, nos hubiera gustado que hubiera de verdad
propuestas para mejorar la escuela pública, o incluso la escuela
respaldada por fondos públicos, porque realmente lo que hemos
de buscar es que todos nuestros niños estén con un sistema
educativo de calidad.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Podem continuar, idò. Intervenció del grup proposant per
fixar la posició i assenyalar si accepta les esmenes, per un
temps de cinc minuts.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb sorpresa he rebut els
diferents comentaris que s’han fet i la veritat és que, després
d’haver sentit totes les seves intervencions, crec que aquesta
proposició no de llei és una màquina perfecte de fer fotografies,
però em sorprèn la fotografia que surt i el retrat que surt de
determinats grups parlamentaris, especialment quan alguns
d’ells parlen que aquesta proposició no de llei no està feta des
del marc de les polítiques d’esquerres.

Crec que no és una qüestió que hagi inventat Podem ni que
s’hagi dit per primera vegada des de la nostra formació política,
el fet que l’escola pública és l’escola que millor pot garantir
l’ensenyament en igualtat i la igualtat d’oportunitat. Això té
molts d’anys, això té segles fins i tot. És a dir, estic sorpresa pel
fet que alguns se sorprenguin que un grup com el nostre vengui
a defensar la necessitat de tenir una xarxa d’escola pública de
qualitat.

I no és inviable, és una qüestió de voluntat política,
claríssimament, i no és tampoc una proclama i no és, com ha dit
el Sr. Castells, una obsessió o, com ha dit la Sra. Sureda, una
dèria, és, senzillament, una aposta política que pensam que es
pot fer o no es pot fer.

I en aquest sentit, aquest govern, amb nosaltres, quan vàrem
negociar precisament els pressuposts d’enguany, amb la
Conselleria d’Educació, amb la qual vàrem negociar una sèrie
de millores pressupostàries importants, es va comprometre a
complir molts dels punts d’aquesta proposició no de llei,
llavors el que fem és senzillament demanar que aquest govern
compleixi amb els seus compromisos.

És curiós el fet que el Sr. Castells digui que auditar és
impossible auditar, seria el punt quart, quan els grups del
Govern diuen que això ja es fa, o és impossible o ja es fa, una
de dues; si ja es fa, és que és possible fer-ho. El que nosaltres
volem demanar són els resultats d’aquestes auditories que
especialment, segons se’ns ha dit des de la Conselleria
d’Educació, es feien en els centres concertats.

També he de dir que pens que hi ha una qüestió claríssima
en el rerafons de tot això i és la manca de recursos, la manca de
pressupost. Quan no es tenen diners per fer-ho tot s’ha de
prioritzar i del que parlam aquí és d’una qüestió estrictament de
prioritats. 

També m’agradaria deixar clar que el fet que hi hagi escoles
que nosaltres anomenam privades concertades, privades
subvencionades, perdó, les escoles concertades, de vegades
hauríem de plantejar-nos en quines mans es troben aquestes
escoles concertades. Sabem que el 70% de l’escola concertada
de les nostres illes es troba en mans d’escola catòlica. Sabem
també que no totes les escoles dins la xarxa d’escola catòlica
donen el mateix tipus d’educació, també ho sabem. Sabem
també, i això s’ha de tenir en compte, i no ho he dit a
l’exposició de motius, però ho volia afegir ara, que hi ha les
cooperatives, i en això pot ser que sigui l’únic punt amb el qual
estic o he estat d’acord amb vostè, Sr. Castells, en el fet que
l’impuls a la xarxa d’escoles de caire cooperatiu, les
cooperatives d’educació, pugui ser una bona idea. El problema

és que quan la titularitat d’un centre està en mans privades, les
coses canvien, les coses canvien, i la concertada està en mans
d’interessos privats i no pas en mans d’allò que nosaltres
defensam que és la xarxa pública. Diem que hauria de ser un
dret equiparable al dret a la sanitat pública.

Poden imaginar-se el fet que pogués existir una xarxa
privada sanitària subvencionada amb diners públics i que això
fos absolutament normal? A mi em costa, però caminam cap
aquí. Nosaltres parlam de fer això que deia vostè, Sr. Castells,
que m’ha fet gràcia, això de la revolució... una revolució de
canvi, un canvi de rumb, clarament parlam d’això, de fer un
canvi de rumb, de caminar cap a un model, com ja es fa a altres
comunitats autònomes de fet, en el qual fins i tot els centres
concertats puguin dir si volen o no ser centre públic o centre
privat. Això s’ha fet amb les ikastolas al País Basc. Saben que
tenien la possibilitat les ikastolas d’integrar-se dins la xarxa
pública? Sí o no? I eren escoles privades, sabem que és una
qüestió de diners, com que no hi ha diners s’ha de prioritzar, i
d’això és del que parlam nosaltres en aquesta proposició no de
llei. 

Respecte dels dubtes que han sorgit n’hi ha molts i tampoc
no tenc massa temps, no vull robar més temps...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, aniré acabant. El tema de la transparència, a la qual
al·ludeix el punt 5, està relacionat amb qüestions que hem
detectat i de les quals hem rebut denúncies de com els centres
concertats afavoreixen un cert tipus de famílies i discriminen
unes altres i fan trampes, i ho podem demostrar perquè tenim
les proves, fan trampes per tal que hi hagin determinades
famílies que continuïn anant als centres concertats perquè els
va millor per al seu estatus, perquè hi ha rànquings d’educació,
i ho sabem -ho sabem. I per tal d’evitar que hi hagi rànquings
a centres educatius a la nostra comunitat autònoma, volem que
aquest sistema sigui més transparent.

En tot cas, per acabar perquè no em vull allargar més, i la
veritat és que m’han fet moltes aportacions o tot el contrari,
però sí que m’agradaria dir que acceptam les esmenes
presentades pels Grups Socialista i MÉS per Mallorca.

I la Sra. Sureda ha proposat una transacció al punt 3. Ara
també m’agradaria demanar al Sr. Castells quina transacció ha
proposat a un dels punts, perquè no m’havia quedat clara del
tot.

Acceptam l’esmena al punt 6 tal com està presentada i
acceptaríem també, si així s’accepta per part del Grup
Socialista i MÉS per Mallorca, una proposta de la Sra. Sureda
que a la darrera línia de l’esmena al punt 3 digués, “una plaça
assegurada en el sistema de centres sostinguts amb fons
públics”, que crec que es el que es diu normalment... ah!,
perfecte.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Entenc que s’ha de demanar
votació separada del punt 2 i 7, també accepta la votació
separada?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Podria dir com quedaria l’esmena al punt 3?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

L’esmena al punt 3 quedaria: “Garantir progressivament
l’oferta de places públiques -no sé si el Sr. Castells volia afegir
qualque cosa, no- garantir progressivament l’oferta de places
públiques a les diferents etapes i modalitats de l’ensenyament
i planificar les polítiques públiques a desenvolupar per tal de
proveir places escolars suficients als centres públics”. I després
del punt, “Tot l’alumnat hauria de disposar d’una plaça
assegurada en el sistema de centres sostinguts amb fos públics”.

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, no hem entès que la Sra. Sureda hagués fet cap
esmena in voce a l’esmena 3, al punt 3 que s’ha presentat. Per
tant, no sé com podem articular ara aquesta esmena in voce.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, perdó. Jo quan he fet referència al punt 3 he dit
que no veia que posar que “tot l’alumnat hauria de disposar
d’una plaça assegurada en el sistema públic de titularitat i
gestió pública”, que això no és la realitat i que, per tant, quan
des de la conselleria t’expliquen o et fan unes normes, et diuen
les normes, sempre parlen del sistema dels centres sostinguts
amb fons públics. Clar, si parles de tot l’alumnat que hauria de
disposar d’una plaça, actualment si no són a centres sostinguts
amb fons públics, no hi hauria disposició per a tots els alumnes.
Per tant, si ho votàs així ho votaríem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Hi ha unanimitat de tots els grups per acceptar
aquest nou redactat del punt 3...

(Se sent una veu de fons que diu: “No”)

... a partir de l’esmena presentada pels dos grups?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Deman la paraula, Sra. Presidenta.

(Se sent una veu de fons que diu: “Jo deman la paraula
també”)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Clar, és que si se canvia el que s’ha explicat, nosaltres
podríem acceptar per unanimitat si la darrera frase diu, “Tot
l’alumnat ha de disposar d’una plaça assegurada a la xarxa
sostinguda amb fons públics”, perquè no és “que hauria”, és
“ha de”, perquè, si no, es canvia el sentit de la frase.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, el que digui vostè serà el que es durà a
votació...

(Algunes rialles i remor de veus)

... perquè -home- és la titular de la proposició. 

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Bé, m’alegra tenir la darrera paraula sobre la nostra
proposició no de llei. Gràcies, presidenta.

Bé, finalment, el que consider és que... és clar, si fem, si
acceptam aquesta esmena in voce de la Sra. Sureda, el que fem
és contradir l’esperit d’aquesta proposició, sobretot de l’esmena
presentada per PSIB i MÉS que, clarament, tractaven de
recollir l’esperit del punt. Llavors, em sap greu, però no
l’acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò passam a votació...

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Un segon, si no accepta aquesta transacció, retiram..., el
meu grup retira l’esmena.

(Remor de veus)

Perquè... l’esmena... 7114, 7114, perquè hi ha una... si no...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Però, per què?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, sí, retiram l’esmena, sí, sí.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

La retiram.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò entenc que hi ha votació separada del punt 2 i
el punt 7.
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LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Si potser el 2, el 3 i el 7, separada.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta... clar, perdó...

(Remor de veus)

No, perdó, i el 6 també, perquè jo he expressat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam agrupadament els punts 2 i 7.

Vots a favor? Tu comptes, 2 vots a favor.

Vots en contra? 

Abstencions? Cap abstenció.

Queden rebutjats els punts 2 i 7, per 11 vots en contra i 2 a
favor.

Passam a votar el punt 3, sense l’esmena presentada al punt
3, tal i com està recollit a la proposició.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Cap abstenció.

2 vots a favor; 11 vots en contra. 

Per tant, queda rebutjat el punt 3.

Vots a favor del punt 6, amb l’esmena? 8 vots a favor.

Vots en contra? 

Queda aprovat, acceptat el punt 6, per 8 vots a favor i 5 en
contra.

(Remor de veus)

8 i 5.

Passam a votar els punts 1, 4 i 5.

Vol votació separada del punt 1? D’acord.

Vots a favor del punt 1? 2 vots a favor.

Vots en contra del punt 1? 7 vots en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

Per tant, el resultat és: 2 vots a favor; 7 vots en contra; 4
abstencions. Queda rebutjat el punt 1.

Passam a votar els punts 4 i 5.

Vots a favor?

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? Cap.

(Remor de veus)

7 a favor i 6 en contra. 

Tornam votar.

Vots a favor dels punts 4 i 5? 6 a favor.

En contra? 7 en contra.

Per tant, queden rebutjats els punts 4 i 5.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4345/17,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4345/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES relativa a l’anàlisi de l’estat de
les infraestructures d’FP. Per a la seva defensa, per part del
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. Avui
presentam una iniciativa amb la voluntat de complementar el
Pla d’infraestructures educatives 2016-2023. 

Com bé saben, des d’El Pi sempre hem defensat la
necessitat d’elaborar aquest pla, així com també ha respectat les
decisions que s’han pres en temes de priorització d’aquest,
perquè entenem que són inevitables per una qüestió purament
pressupostària, però no obstant això, és cert que hem trobat a
faltar una anàlisi de les infraestructures on s’imparteixen cicles
de formació professional. Com tots saben o com tots sabem els
alumnes de formació professional fan en gran majoria les
classes teòriques a les aules de diferents IES d’arreu de Balears
i les classes pràctiques dins aules tallers, cuines, moltes
vegades específiques i que molts també es troben integrats dins
els instituts.

La qüestió que volem posar damunt la taula avui és l’estat
en què es troben algunes d’aquestes infraestructures. En això
els posaria un exemple i és que a principis del curs 2016-2017
a l’IES Alcúdia, on s’imparteix el cicle mitjà de cuina, les
rajoles que cobreixen la paret de la cuina varen caure mentre hi
havia els joves que hi feien pràctiques. Va ser un fet
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desafortunat que no va anar més enllà, però sí que hagués pogut
fer algun dany greu.

D’altra banda, més enllà del perill de certes infraestructures
que puguin suposar... també hem de reflexionar sobre les
condicions en què oferim la formació professional i si aquestes
són les apropiades perquè les xifres són molt preocupants. Les
Balears tenim una de les taxes més baixes de graduació als
cicles formatius de grau mitjà i la més baixa de l’Estat en els
graus superiors, segons les dades de la Conselleria d’Educació.

Pensam que si volem revertir aquesta situació i aconseguir
l’excel·lència educativa és imprescindible fer feina per unes
infraestructures dignes.

Per tot això que he exposat ens agradaria tenir el vostre
suport per demanar a la conselleria que faci una anàlisi
exhaustiva sobre l’estat de les infraestructures de formació
professional per saber si estan en bones condicions, si les
dimensions s’adeqüen a la necessitat dels alumnes i a les ràtios
i a totes aquelles altres qüestions que els experts considerin
oportú.

Si volen, per al tema de les esmenes, ja els diria que
nosaltres, si és per millorar, no hi estam en contra, evidentment,
i les que s’han proposat ho són. Entenem que la que ens ha fet
el Grup Parlamentari Popular posa una data límit, perquè... jo
en principi no havia posat data en pensar que amb els sis mesos
que marca el reglament la conselleria ha de fer una proposta,
però sí que d’aquesta manera estaria un any i així quedaria fet
i trobam que és raonable.

I pel que fa a l’esmena del PSIB, creiem que fa una passa
més i parla d’adaptar el pla ja fet per la conselleria i les
necessitats que sorgeixen de la formació professional i no hi
tendrem cap impediment.

També he de dir que el tema de formació professional, que
és un tema per debatre a un altre moment i per ventura de
diferent manera, crec que és un tema que s’ha de plantejar per
la qualitat del servei de les nostres illes i que s’hauria de fer un
estudi minuciós de les necessitats de formació professional que
tenim a mitjan i a llarg termini, perquè milloraria la qualitat de
la feina i econòmica de les nostres illes.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Els grups parlamentaris MÉS
per Mallorca i Socialista han presentat l’esmena RGE núm.
7147/17. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la diputada Isabel Busquets,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. És més que coneguda la deixadesa
que va mantenir el PP l’anterior legislatura respecte de les
infraestructures educatives; en tres anys de govern Bauzá
s’invertiren 8 milions d’euros; amb dos pressupostos, 2016 i
2017, el govern dels acords pel canvi ja n’invertirà 30. Ara bé,

la situació en què el Govern s’ha trobat les infraestructures és
dramàtica, i en el pla s’ha prioritzat l’acció urgent en l’educació
obligatòria, i com sempre, i no és motiu d’orgull, la formació
professional és la parenta pobra del sistema educatiu, tot i que
és clara l’aposta per promoure aquests estudis. Ja vaig
manifestar aquesta qüestió en la compareixença que féu el
conseller per tal d’explicar el Pla d’infraestructures. 

Estam d’acord amb la proposició no de llei que demana una
anàlisi exhaustiva de l’estat actual en què es troben les
infraestructures de formació professional, i la nostra esmena va
en el sentit que cal fer una passa més: adaptar progressivament
el Pla d’infraestructures d’acord amb les necessitats de les
infraestructures per a cicles d’FP que sobrevinguin. Per això
hem presentat l’esmena, perquè són necessaris nous centres
integrats de formació professional; perquè se n’han d’ampliar
i adequar, com és l’IES Puig de Sa Font a Son Servera, en què
l’ampliació consisteix en instal·lacions de cuina i restauració
per als cicles que s’hi imparteixen des de fa anys; o l’IES Joan
Ramis i Ramis, a Maó, que ha de tenir una ampliació que
contempli espais d’FP per assumir nous cicles d’informàtica; o
l’IES Isidor Macabich, a Eivissa, que inclou les obres
d’adequació necessàries per a la instal·lació d’una nova cuina
perquè actualment utilitzen unes instal·lacions del SOIB, i així
a més podran ampliar l’oferta. Perquè s’han de dur a terme les
necessàries reformes a l’IES Politècnic per convertir-lo en un
centre integrat de formació professional; o una petita reforma
en el taller d’automoció de l’IES Pau Casesnoves, i l’adequació
d’un espai per al cicle de restauració de l’IES Sineu. També
s’hauran d’adequar espais a tallers de perruqueria, impressió i/o
tèxtil per implantar més formació professional bàsica, sobretot
a Palma.

I si destacam a nivell polític que l’FP és importantíssima
per a la transformació del model econòmic que es treballa des
de l’executiu, s’haurà de compaginar aquesta actuació amb la
construcció de noves instal·lacions que donin resposta a la
necessitat d’implantar nous cicles per diversificar l’oferta o
simplement per ampliar-la. Per això és important no només fer
una anàlisi de la situació actual sinó també planificar un
augment d’infraestructures per als cicles d’FP.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Enric Casanova,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Nosaltres pensam que el Pla
d’infraestructures és un pla que teòricament haurà d’analitzar
totes les infraestructures educatives. El que està clar és que la
conselleria ha prioritzar aquelles infraestructures destinades a
ensenyaments obligatoris, com són els centres d’educació
infantil i primària, i els instituts d’educació secundària. També
és veritat que l’FP, els cicles formatius s’imparteixen en els
centres de secundària; per tant analitzar les infraestructures de
secundària en certa manera és analitzar les infraestructures de
formació professional.
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Ara bé, estem d’acord amb la proposició no de llei que
presenta El Pi perquè hem de ser conscients que la formació
professional són uns ensenyaments que necessiten d’unes
instal·lacions específiques i unes eines específiques, uns tallers
específics, i això també hem de ser conscients d’una cosa:
primer, com ja s’ha dit abans, durant molt de temps per part del
Partit Popular, la legislatura anterior, no es va fer absolutament
cap inversió en aquest tipus d’instal·lacions; per tant les
instal·lacions de formació professional han quedat molt, molt,
molt obsoletes. Hem de dir que les instal·lacions de formació
professional queden ràpidament obsoletes, perquè la formació
professional està molt directament relacionada amb el món
industrial, i per tant l’avanç del món industrial el sistema
educatiu no pot moltes vegades assolir-lo i transformar les
instal·lacions en instal·lacions innovadores. Jo sempre poso el
mateix exemple, i és que un taller d’automoció s’adapta amb
molta més facilitat si és una empresa d’un cotxe específic, que
no un taller d’automoció d’un institut, perquè l’institut ni té
capacitat econòmica ni possibilitat de poder fer aquestes
transformacions.

Per això nosaltres pensam que és molt interessant la
proposta, pensam que s’ha de fer aquesta anàlisi de les
instal·lacions específiques, que pensam que la Sra. Sureda es
refereix específicament a aquestes instal·lacions, però també
pensam que hem d’avançar i hem de reivindicar la necessitat de
crear tota una xarxa de centres integrats, de centres integrats de
formació professional on s’integrin centres públiques, però
també s’integri oferta privada d’empreses que posin a
disposició de centres públics les seves instal·lacions. També
pensam que fa falta desenvolupar centres de referència i donar
un impuls important a centres de referència, i sobretot, i això és
el que ha començat ara a anar endavant i pensam que és una
bona passa per poder donar una formació professional de
qualitat, és la formació professional de caràcter dual, en la qual
es combinen les instal·lacions de centres docents públics amb
les instal·lacions on es fan les pràctiques en els centres privats.

El que està clar és que els centres s’han d’anar adaptant,
s’han d’adaptar perquè apareixen nous sistemes; s’han
d’adaptar perquè apareixen noves demandes, per tant apareixen
nous cicles, i d’aquí la nostra esmena. Nosaltres presentem una
esmena referida a això, anar adaptant el Pla d’infraestructures
en aquest sentit, i el que està clar és que s’ha d’invertir en
actualitzacions que, tal com ha dit la Sra. Sureda, ja s’està fent
però encara en fan falta més. 

Per tant nosaltres pensam que sí que podem donar suport a
la proposició no de llei, i també pensam que l’esmena que
presentam és simplement una millora de la redacció de la
proposició no de llei en el sentit de poder incorporar nous
canvis.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Popular ha presentat
l’esmena RGE núm. 7148/17. Per a la seva defensa té la
paraula la Sra. Sara Ramón, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Seré molt breu. En l’actualitat els
estudis d’FP són uns estudis professionals més propers al
mercat laboral que donen resposta a la necessitat actual de
demanda de llocs de feina, formant el personal qualificat i
especialitzat. L’ensenyança de formació professional és una
opció atractiva, accessible i d’alta qualitat que facilita una
formació innovadora i facilita la inserció laboral.

L’alumnat matriculat a formació professional s’ha
incrementat molt des del curs 2007-2008 fins al 2015-2016,
curs 2015-2016, ha augmentat un 50%, però això no ha passat
a la nostra comunitat, com bé diu aqueixa proposició no de llei.
Està clar que és molt important l’FP, i que amb la taxa
d’abandonament que tenim hi ha molta feina a fer i que les
institucions s’han de posar a treballar de veritat molt a
augmentar els cicles formatius que tenim a les nostres illes,
especialment a Menorca i a Eivissa. Posaré l’exemple del cicle
de nàutica a Eivissa; he de dir-los que el cicle de nàutica era un
compromís firmat amb un conveni que es va fer quan es va
construir l’institut de Quartó del Rei, aqueixos instituts que no
construïa el Partit Popular, però bé...

Aqueixa proposició no de llei parla d’allò bàsic, que és de
tenir unes instal·lacions adequades per impartir docència amb
total garantia, i nosaltres en això estam totalment d’acord. Ara
bé, no tenim molta fe amb aquestes propostes d’anàlisis que
s’eternitzen i no arriben a acabar-se mai. Recordam un pla
d’infraestructures que va començar i que vàrem reclamar i que
no el vàrem tenir fins que no va ser pressionat pel grup de
Podemos i per aprovar uns pressupostos, i en podríem recordar
així moltes més, com esport adaptat, com el que vàrem aprovar
de les fires educatives que també havia d’estudiar l’oferta i la
demanda per saber quins cicles formatius havíem de posar.

Ens agradaria que fossin una miqueta més resolutius, per
això, hem fet aquesta esmena, que és un any, o sigui, no ofegam
el Govern, un any, sis mesos per començar i un any per acabar-
ho. Pensam que poden ser prou més ràpids i no tirar les culpes
sempre al Partit Popular perquè, si parlam d’Eivissa, és l’únic
centre que s’ha anunciat, acaba de sortir en premsa que va amb
retard. 

Així que, Sra. Busquets, menys mítings i més blocs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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. Estam contents per la
proposta que avui posa damunt de la taula El Pi perquè, com ja
he manifestat més d’una vegada, som professor de Formació
Professional i hem parlat i personalment he denunciat
públicament, com ja ha comentat algun portaveu, la falta
d’opcions per al nostre alumnat, especialment a les illes de
Formentera, Menorca i Eivissa davant de la falta d’oferta
d’aquests cicles formatius.
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En aquest sentit, donarem suport, com he comentat. He
intentat fer els deures, i jo demanaria a les diferents portaveus
si s’han posat en contacte aquests dies o han visitat algun centre
de formació professional per veure com estan les instal·lacions,
i jo estava amb la Sra. Busquets, ha comentat que el centre de
referència a Eivissa, com és l’Isidor Macabich, i també
comentaré diferents comentaris que m’han fet arribar els
companys i companyes del Quartó de Portmany, entre d’altres,
però bé, podria ser extrapolable. La Sra. Sureda ha comentat un
conegut de Calvià i, bé, molts de centres, creiem, que tenim la
mateixa situació.

Llegesc textualment el que una de les persones que fa feina
a Sant Antoni, al Quartó, concretament al cicle d’Educació
Infantil. Sobretot, perdoneu, abans de fer aquests comentaris,
el que sí sobretot voldria fer present a la Sra. Sureda és que,
quan parlam d’infraestructures, bé, i a la resta de diputats i
diputades, és que el que han manifestat pràcticament tots els
professionals, i jo també ho puc dir, no és la infraestructura en
si sinó els mitjans que són necessaris per poder donar aquests
coneixements teòrics i pràctics que realment són deplorables en
molts de llocs, d’acord?

Per tant, m’agradaria que aquest element quedés constància
que no només les infraestructures sinó tot allò necessari per
desenvolupar aquest estudis.

Comentava que, per exemple, aquesta companya fa classe
en Educació Infantil i llegesc textualment: “Respecte del que
ens demanes, en principi a les nostres aules ha arribat renovació
de material, cosa que en els darrers cinc o sis anys havia estat
totalment paralitzat”. Una altra qüestió fa referència a l’ús dels
ordinadors i de la xarxa, demanen que tenguin més ordinadors
i que no es pengin: “que puguem estar més connectats tot
alhora”. Això és una qüestió que especialment, per exemple, els
centres que tenen estudis com són, per exemple, Gestió
Administrativa i Administració tenim ordinadors que han estat
reciclats, no, el següent, i que es queden penjats i, sincerament,
un ordinador que té deu anys, idò, imaginin-se vostès utilitzant
un ordinador de deu anys per intentar donar classe i que el seu
alumnat pugui donar-ho.

Una altra qüestió, per exemple, un dels problemes que
tenen, almenys a Eivissa, és que molts de cicles, i especialment
de cicles mitjans, no es poden impartir als instituts per la falta
d’espai. És a dir, teòricament l’alumnat que té 16, 17 anys no
poden entrar, per tant... perdó, que no poden anar a classe i hi
han d’anar a la tarda. 

Més qüestions important. Vull dir que m’han traslladat, per
l’exemple, de l’Institut Isidor Macabich, aquí tenim diferents
famílies, com instal·lació i manteniment, transport i
manteniment de vehicles, hoteleria i turisme i electricitat i
electrònica, tot un referent dins Eivissa. Aquest centre és molt
vell i em comentava el cap d’estudis d’FP que han de destinar
una despesa molt alta a fer les reparacions del manteniment de
les finestres, portes, etc. 

Després és una qüestió molt trista veure, com comentava
anteriorment, la falta d’instruments o de maquinària per dur a
terme aquestes classes. La Sra. Busquets ha comentat les
cuines, les cuines de l’Institut Macabich porten no sé si són 4

o 5 anys esperant, em sembla al·lucinant, i sembla ser que
enguany podran fer..., els han promès per a l’any següent que
tendran tots els papers per poder fer-les. Esperem.

També em comenten que respecte a la maquinària i a l’hora
de fer les peticions ho fan a través del GESTIB i per exemple
era al·lucinant, ho torn repetir, o “flipant” com l’altre dia vaig
comentar, que si demanen per al cicle d’hoteleria un frigorífic
congelador, de sobte només envien un frigorífic i no un
congelador, o que demanin una cafetera professional i
industrial i que els enviï la conselleria una cafetera de joguina,
paraules literals.

Una altra de les qüestions que hem patit és la falta de tot el
que seria fungible. És a dir, moltes vegades i això és una queixa
generalitzada que s’estan destinant milers d’euros als cursos del
SOIB i després veiem com l’alumnat de primer i segon han de
fer malabarismes per intentar donar aquestes classes.

El tema per exemple d’automoció, em comentava el cap de
departament que per exemple, a l’estiu passat va anar a una
formació a Madrid i varen donar-li formació sobre eines amb
nova tecnologia, però quan arriba al seu centre aquesta
tecnologia no és a cap banda. Per tant, aquesta és realment la
formació professional que volem? Sincerament no, això ha
estat sempre, com jo dic, l’ovella negra. Tots els partits que han
governat, siguin de dretes, d’esquerres, a nivell autonòmic, a
nivell estatal, no han destinat els recursos necessaris i
especialment econòmics perquè realment la formació
professional, com s’està demanant avui per avui, necessitem
professionals del segle XXI, amb instruments del segle XXI,
puguem realment formar-los.

Per tant, des de Podem tenim clar que s’han d’invertir sous
i aquesta qüestió si prioritza aquest Govern i els altres governs
davant d’altres estudis, molt bé, però després no demanin peras
al olmo, no? En aquest sentit.

També com ja han comentat els diferents portaveus i
m’imagín que altres ho comentaran, entenem que determinades
illes, especialment a l’illa de Menorca i d’Eivissa, els centres
integrats han de ser una aposta real per part de totes les
administracions, perquè s’han d’agrupar determinats estudis per
intentar optimitzar els recursos. I entenem que avui per avui la
mancança de sous, de recursos econòmics per fer aquesta passa
endavant encara queda molt lluny.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que la proposta de
la diputada Sureda és molt clara i jo vull ser contundent, hi
votarem a favor.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. 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 también votaremos a favor y
también seré contundente con este Gobierno, porque la
formación profesional es la gran olvidada por este gobierno y
eso es un gran error. Si queremos apostar por un modelo
económico profesionalizado, por supuesto hemos de apostar
por una formación profesional de calidad.

Por lo tanto, nos parece muy bien la propuesta que ha hecho
El Pi para esta iniciativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. A continuació li demanaria
a la portaveu del grup proposant si necessita una suspensió, o
podem continuar? Podem continuar.

Aleshores, té cinc minuts per fixar la posició. Moltes
gràcies.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, agrair el suport de tots els grups parlamentaris. És la
nostra intenció iniciar l’era més humil de poder fer aquesta
anàlisi de la situació de la formació de les infraestructures de
la formació professional de les nostres illes. Però bé, estic
contenta que s’hagi fet aquesta esmena, perquè la millora i va
encaminada a aquesta millora de la formació professional, tant
sigui en centres integrats, combinar la formació professional
dual, la convencional que tenim a molts de llocs.

I crec que és important, com també he dit abans, no només
mirar ara les infraestructures, com també ha dit el Sr. Aguilera,
sinó també tenir una visió del que volem en formació
professional de les nostres illes, que això és un altre debat, a
mig i a llarg termini, perquè ajudaria com també ja s’ha dit, a
donar qualitat als serveis que s’ofereixen dins el model
econòmic de les nostres illes. I per tant, jo crec que és bàsic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, entenc que accepta les dues esmenes.

Idò passam a la votació de la proposició no de llei RGE
núm. 4345/17, amb l’esmena RGE núm. 7147 i l’esmena 7148.

Vots a favor?

Per unanimitat, queda aprovada aquesta proposició no de
llei RGE núm. 4345/17, relativa a l’anàlisi de l’estat de les
infraestructures de formació professional.

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