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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, diputades... Sr. Casanova, hem
començat la sessió. Els pregaria un poc de silenci i començam
la sessió d’avui.

En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Es produeixen substitucions, Sr. Garau?

EL SR. GARAU I SALAS:

És que hi ha una mica de confusió en aquest inici de sessió,
presidenta, substituesc n’Elena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

I. Adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la plataforma Illes per un Pacte i del
Consell Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46
del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix
en l’adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46 del
Reglament.

Aquesta presidència els informa que la Ponència per a
l’estudi del document lliurat a aquest parlament pel Consell
Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
Illes per un pacte educatiu, a la reunió que va mantenir el passat
dia 2 de novembre va aprovar el seu pla de treball. A l’esmentat
pla de treball està prevista la compareixença davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports dels representants de
la plataforma Illes per un Pacte i del Consell Escolar de les Illes
Balears que, en aquest darrer cas, hagin mantingut vots
discrepants, ja siguin vots en contra, abstencions o vots
particulars, respecte de la majoria que permeté aprovar el
document anomenat Pacte per l’educació de les Illes Balears.

Podem donar per aprovada, per assentiment, la celebració
de les citades compareixences?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni, Sra. Presidenta, m’agradaria intervenir perquè
discrep de petits detalls. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En aquest cas passam al torn de fixació de
posicions. Té la paraula la Sra. Núria Riera, del Grup
Parlamentari Popular, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, pel torn d’intervencions. Bé, el
Grup Parlamentari Popular demana intervenir perquè
consideram positiu que es faci aquesta comissió, aquesta

ponència de treball per assolir acords en matèria educativa, ho
consideram molt important perquè hi ha mancances: en matèria
d’abandonament, en matèria de fracàs escolar, en matèria de
qualitat educativa, i molts de temes que pens que podríem
arribar a acords i que seria important per a tots i totes a les
nostres illes.

No obstant això, en relació amb el punt que s’ha plantejat,
nosaltres discrepam que s’hagi aprovat el pla de treball a la
ponència, perquè no es va aprovar el pla de treball, es va
aprovar una compareixença inicial d’Illes per un pacte;
nosaltres vàrem presentar..., hi havia un pla de treball presentat
pel Partit Socialista, nosaltres vàrem presentar un complement
a aquest pla i vàrem demanar tota una sèrie de compareixences
i no es varen aprovar. Es va manifestar per part del Grup
Socialista que es faria una segona fase, però el Partit Popular
no estava d’acord que es fessin fases. Consideram necessari que
s’aprovi tot el pla de treball. M’agradaria aclarir-ho per si de
cas hi ha hagut qualque dubte, perquè no ens volem limitar a
fer aquesta compareixença d’Illes per un pacte i els que varen
votar en contra, i després decidir si ha d’intervenir qualcú més.
Consideram necessari que tots els ponents que hem demanat
puguin comparèixer per donar el punt de vista de determinades
qüestions.

Per tant consideram que el més aviat possible s’hauria
d’aprovar aquest pla de treball que vàrem presentar nosaltres
juntament amb el Partit Socialista, una part, i altres grups varen
presentar també altres aportacions, i crec que abans de
continuar, o immediatament després de les compareixences que
puguem acordar avui, perquè no vull amb això retardar res,
s’aprovi abans de fer res aquest pla de treball. Aquesta era la
nostra voluntat. Si no es va entendre aprofit per deixar-la clara.

I després, en relació amb el redactat del punt, voldria
destacar que m’agradaria que fossin dos acords, o no, depèn.
En primer lloc, en la compareixença d’Illes per un pacte, hi
estam d’acord tots, que vàrem dir per unanimitat que seria la
primera compareixença, però continua el redactat dient
“membres del Consell Escolar”; amb aquest redactat no sabem
què aprovam, perquè no fa referència a aquells membres que
varen discrepar i varen votar en contra, no ho posa, a l’ordre
del dia que se’ns ha passat. Nosaltres voldríem que constassin
els membres en concret que han de comparèixer i, si no, que
faci referència a aquells membres que varen votar en contra en
el Consell Escolar, i ens agradaria que fossin citats al marge del
Consell Escolar, és a dir, a través de la representació que
ostenten dins el consell, però no a través del Consell Escolar.
Pensam que és important pel contingut i per l’objectivitat i la
llibertat de la seva valoració.

Aquesta és la nostra opinió i ens agradaria que els altres
grups també manifestassin si estan d’acord o no amb nosaltres.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Donam la paraula a la
coordinadora de la ponència perquè pugui expressar els termes
en què es va acordar aquest punt a la reunió que varen tenir per
concretar.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. He de dir que evidentment no vàrem
aprovar tot el pla de treball, el que vàrem dir és que..., ni el pla
de treball, el que vàrem dir és que ho xaparíem en dues fases,
i a la primera part el que faríem seria demanar la
compareixença d’Illes per un pacte, perquè són els que varen
entregar el document en el que nosaltres feim feina arran de la
proposició no de llei que vàrem aprovar. 

I el tema del Consell Escolar, els vots en contra o els vots
particulars, crec que ho ha dit quan la presidenta ho ha llegit,
i es demana els que varen tenir els vots particulars perquè era
el Consell Escolar que ens va fer arribar a través del conseller
el document d’Illes per un pacte. De totes maneres he de dir
que d’aquesta manera els sindicats que formen part del Consell
Escolar ja hauran vengut a parlar amb nosaltres i a dir-nos els
mínims a què troben que hauríem d’arribar. I després en el pla
de treball ja li vaig dir, Sra. Riera, que integraríem totes les
propostes que se’ns havien fet, i havíem parlat amb el lletrat a
l’hora de fer la feina a  la ponència que dia 30, després d’haver
comparegut aquests sindicats que varen votar en contra,
aprovaríem el pla de treball definitiu amb els membres que hi
podia haver. Per mi a la reunió de la ponència vàrem quedar
així; si els altres grups parlamentaris... Era per tenir una
primera... un primer esborrany o visió del que va succeir a
l’hora d’aprovar per part del Consell Escolar el document
d’Illes per un pacte i tenir una primera visió. En cap cas no és
posar travetes ni aturar qualsevol compareixença que es demani
a posteriori, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula la Sra. Laura Camargo. 

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, tal com ha expressat ara la portaveu
d’El Pi, la Sra. Sureda, el pla de treball no era una qüestió
tancada, no va quedar com a tal en aquesta reunió que vàrem
fer de ponència per preparar aquesta comissió sobre pla
educatiu, i el que és cert és que semblava que hi havia acord en
el fet de la primera compareixença de dia 23, la d’Illes per un
pacte, i també en la dels vots particulars del Consell Escolar de
dia 30 de novembre; semblava que hi havia acord. Ara trobam
que no és el cas; si no és el cas hauríem de veure almanco si
aquesta primera compareixença de dia 23, que sembla que sí
que la Sra. Riera ha dit que està d’acord en això, es pot tirar
endavant, i, si no és el cas, en el segon cas, en el cas de la de
dia 30 ens tornarem a veure les persones que formam part de la
ponència -aquesta és una proposta que faig- i tractarem de
desenvolupar més aquest pla de treball, però almenys aquestes
persones d’Illes per un pacte que havien de venir dia 23 crec
que seria adient que venguessin i que compareguessin. 

En tot cas, com que és un pla de treball viu i com que no
vàrem tancar res, estic amb la Sra. Sureda en el fet que es
podria mantenir també la segona compareixença de dia 30.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Bé, vull donar suport a això que s’ha explicat fins al
moment per la Sra. Sureda i la Sra. Camargo; disculpau-me
perquè a la darrera reunió de ponència no vaig poder assistir,
però sí que la informació que em varen transmetre és que
aquest desenvolupament, així com ens organitzaríem, havia
estat acordat.

Per altra banda, vull explicar que des del nostre grup
parlamentari tenim total disposició perquè venguin les persones
que siguin proposades tant per un grup com per un altre, que no
hi hagi cap tipus de vet a escoltar diferents visions, perquè amb
aquestes diferents visions podrem enriquir el debat i la
ponència en si.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, jo explicaré
com crec que vàrem quedar, que em sembla que coincideix a
grans trets amb el que ha dit la Sra. Sureda, és a dir, que el que
es va decidir és que, atès que l’objectiu d’aquesta ponència és
analitzar un document, l’objectiu principal és analitzar un
document, i així ho diu el text de la proposició no de llei que
vàrem aprovar, vàrem acordar fer una primera fase consistent
en què venguessin els autors del document un dia i al dia
següent els crítics del document, cosa que em sembla d’una
lògica, com és diu col·loquialment, “aplastant”.

Aleshores, i després d’aquestes dues compareixences ens
tornaríem a reunir i prepararíem una nova fase del pla de treball
on la Sra. Sureda es va mostrar partidària, i jo he de dir que per
part meva amb certes reserves, a ampliar-ho a totes les que
proposessin els grups. Aleshores, així és com es va quedar el
dia de la ponència. 

Vostè, Sra. Presidenta, ens ha llegit tots uns prolegòmens
que jo no sé quin valor tenen a nivell d’acord, em semblen que
són purament orientatius sobre el tema del pla de treball, etc.
Crec que això no hauria de condicionar-nos a l’hora de votar el
que estam votant estrictament que és que el dia 23 venguin els
senyors d’Illes per un Pacte i al dia següent venguin els
representants de les organitzacions que varen presentar vots
particulars. 

Ho dic perquè jo pens que la Sra. Riera, tal vegada, no està
d’acord amb algunes de les consideracions que vostè ha fet en
aquesta lectura, parlant de pla de treball, que s’ha aprovat un
pla de treball... jo estaria d’acord amb la Sra. Riera que
realment no s’ha aprovat un pla de treball, es varen aprovar
unes primeres fases. Aleshores tal vegada el tema que debatem
aquí és més sobre la introducció que vostè ha fet, Sra.
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Presidenta, que no sobre el nucli de la qüestió, que el nucli de
la qüestió crec que hi estam tots d’acord, el nucli de la qüestió
és que hi estam tots d’acord. 

Jo, aleshores, deixaria clar què és el que aprovem, ho
restringiria al fet objectiu que dia 23 vengui Illes per un Pacte,
i el dia següent venguin les organitzacions que han presentat
vot particular. A mi sincerament, si se’ls convoca a través del
Consell Escolar o directament, escoltin, em sembla irrellevant,
pot ser pens que s’hauria de fer directament, també com vostè.

Per tant, crec que per evitar aquesta controvèrsia que tenim
seria qüestió de limitar-nos a aprovar les compareixences i ja
està.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Atès que la representant del
Grup Mixt no hi és en aquests moments, passam la paraula al
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Enric
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’únic que vull afegir és que, bé,
que jo recordi, les notes que jo tenia és que en l’última reunió
de ponència es va acordar que es farien aquestes
compareixences de qui havia redactat el document i els vots
particulars, i la segona part del pla de treball seria a partir de
dia 30, que ens reuniríem i acordaríem qui ve i qui no ve.

Jo, el pla de treball va ser una proposta, no és un pla de
treball presentat pel Partit Socialista, el Partit Socialista no ha
presentat cap pla de treball, va presentar una proposta inicial
d’estructura de pla de treball, res més, i sobre la qual s’han fet
aportacions. El que es va acordar és un pla de treball que era el
pla de treball consistia, fase A: que venguessin el dia 23 els
membres d’Illes per un Pacte i al dia següent els membres que
havien posat vots particulars. I la fase B seria: a partir del dia
30 reunir-nos i decidir qui ve i qui no ve, nosaltres ja ho vàrem
fer constar vàries vegades en ponència i en conversacions fora
de ponència que des del Grup Socialista no tenim cap
inconvenient que vengui tothom aquí. 

Per tant, nosaltres pensam que el dia 23 han de venir els
d’Illes per un Pacte i el dia 30 els altres.

I el pla de treball sí és el que es va acordar, el pla de treball
tenia dues fases el que vàrem acordar, fase A les
compareixences d’Illes per un Pacte, fase B reunir-nos i decidir
la resta de compareixences i la resta d’actuacions. Per tant, és
el que es va acordar allí.

Res més. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entenc que hi ha un criteri majoritari en el
sentit del plantejament que es proposa a votació que es
reflecteix a través del document que va fer arribar la

coordinadora de la ponència i s’ha reflectit en la proposta que
es votaria i que aquí hi ha una coincidència per part de quasi
tots els grups.

Per tant, crec que es pot passar a votació.

Sí, Sra. Riera?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Puc intervenir un segonet?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Presidenta, m’agradaria saber quins són els membres
que varen fer vot particular o que hem de votar que han
d’assistir dia 30, en tot cas. Si els podria anomenar perquè
constàs què estam votant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, Sra. Riera, el vot particular varen ser representants de
sindicats Comissions Obreres i de l’STEI.

Per tant, una vegada aclarit el tema i escoltades les
intervencions, passam a votació. 

Vots a favor?

Per unanimitat, aprovat. 

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears. 

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm. 9338
i 9560/17.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 9338/17,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
augment de les ajudes a centres d’educació infantil.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9338/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’augment d’ajudes a centres d’educació infantil.

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, Sra. Presidenta. Avui volíem dur aquí a
comissió una PNL que el que vol és remarcar l’aposta que des
del Grup Socialista i des del Partit Socialista s’ha fet sempre
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per la part educativa de l’educació infantil. Volem remarcar
que l’educació infantil té un doble vessant, un vessant de
caràcter educatiu, però també té un vessant de caràcter
assistencial perquè col·labora amb la conciliació i facilita que
es desenvolupi tot el procés educatiu posterior.

Dit això, el que està clar és que des del Partit Socialista s’ha
fet des de fa temps una aposta decidida i valenta per
generalitzar l’educació infantil a tot arreu des de primer en el
segon cicle d’educació infantil i després una aposta més
important per l’educació 0-3 que és el que estava
desenvolupant. 

Per això, ja des de l’any 2008 es va plantejar per part del
Govern socialista a l’Estat el Pla Educa, el Pla Educa 3, que era
un pla que instava, que intentava facilitar l’obertura de centres
de guarderies i centres d’educació infantil arreu de l’Estat per
poder donar cobertura a una necessitat que cada vegada era més
palesa. Aquest pla Educa va facilitar en el seu moment, jo crec
que és el pla que va facilitar l’obertura de centres educatius a
molts de municipis, d’escoletes a molts de municipis que varen
tirar endavant l’obertura d’aquestes escoletes substituint
determinades guarderies.

Aquesta pla Educa va ser un pla que estava dotat d’ajudes
importants a les quals es varen acollir i que va estar dotat de...
va tenir una dotació pressupostària important des d’un primer
moment i va funcionar fins al 2011. 

Després a poc a poc aquest pla Educa durant la següent
legislatura, quan arriba el Govern del Partit Popular, anul·la, no
l’anul·la, però el que fa és anar eliminant les ajudes als centres
d’educació infantil i això repercuteix molt negativament a
l’oferta educativa que tenim arreu dels municipis perquè no es
doten noves places.

El que està clar és que l’educació infantil és important i li
hem de donar suport des d’aquí, des del Govern de les Illes
Balears s’hi dóna suport important, hem de tenir en compte que
quan es crea l’institut de primera infància és quan apareix tota
la xarxa de centres i d’escoletes d’educació infantils 0-3 a les
Illes Balears i a partir d’allà es comença a desenvolupar una
política d’ajudes. Per tant, tenim paral·lelament dues coses, una
cosa és el Pla educa que ajudava a l’obertura d’aquests centres
i una altra cosa és l’aposta que fa la conselleria, o almenys ho
fa ara, per al desenvolupament d’aquestes escoletes, i l’aparició
d’ajudes, que són 3.000 euros per aula a cada centre d’educació
infantil.

El que està clar és que durant la legislatura passada el
Govern del Partit Popular va limitar aquestes ajudes per les
dues bandes, per una banda, tenim el Govern de l’Estat que
limita les ajudes i allò que fa és fer desaparèixer el Pla educa,
el deixa en el no-res, i, per una altra banda, redueix les ajudes
a les escoletes d’educació infantil d’una manera substancial
perquè teòricament no arriben. Això fa que molts ajuntaments
no hagin pogut desenvolupar adequadament l’aparició d’aquest
servei.

Ja sé que després em diran que aquest servei és una
competència que no correspon als ajuntaments, però els centres
d’educació infantil tenen una part de caràcter assistencial, de

caràcter..., de facilitar la conciliació de la ciutadania i pensar
que s’ha d’intentar tirar endavant.

Ara, amb el Govern que tenim actualment, hi ha una aposta
important per part d’aquest Govern de l’educació infantil, s’han
retornat les ajudes a centres d’educació infantil, s’ha augmentat
l’import de les ajudes, passam a tenir un import... enguany ja
està pressupostat, de 2 milions. S’ha de recordar que durant els
anys 12-15 no va arribar a 1 milió d’euros per a suport a les
aules d’educació infantil 0-3 de centres de les Illes Balears. I
per això nosaltres ara volem, a més a més de donar suport al
funcionament en les ajudes a les aules, volem seguir
promocionant el desenvolupament d’aquests centres i pensam
que és una feina de tots, però de tots, del Govern de l’Estat
també.

Per això presentem aquesta proposició no de llei, una
proposició no de llei que es diu augment de les ajudes a centres
d’educació infantil i que allò que intenta és que a les ajudes que
han augmentant substancialment per part del Govern de les Illes
Balears a centres, perquè hem augmentat fins al doble les
ajudes que hi havia, que la implicació del Govern de l’Estat per
poder desenvolupar tot aquest segment d’educació, que no
siguin pures guarderies, sinó que siguin centres d’educació
infantil. I per això es podrà avançar.

Per això presentam aquesta proposició no de llei, aquesta
proposició no de llei que el que demana és instar l’Estat a
reiniciar aportacions per poder desenvolupar noves places
d’educació infantil 0-3, i que en els pressuposts del 2018 es
consigni una partida suficient per a la creació i consolidació
d’aquestes places. Aquestes places que, si no hagués estat pel
Pla educa posat en marxa pel Govern de Rodríguez Zapatero en
el seu moment, avui en dia molts ajuntaments no tendrien
aquestes escoletes.

Per tant, pensam que és important un impuls per part de
l’Estat a la creació de places i després el Govern de les Illes
que també ajuda al manteniment. Per tant, el que demanam és
una ajuda complementària.

Això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. El Grup Parlamentari Popular
ha presentat l’esmena RGE núm. 15152/17, per a la seva
defensa 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 ha
presentat una esmena a aquesta proposició no de llei referent a
escoletes infantils. Estam totalment d’acord que es facin
aportacions per ajudar a les famílies i a la ciutadania en general
a afavorir aquesta conciliació familiar i laboral de la qual tant
en parlam tots, i sobretot en aquest sentit més concret, ajudes
a les escoletes infantils que és bàsicament el pilar essencial on
comença aquesta necessitat de conciliació.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201715152
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Tant és així, que nosaltres el mes de febrer vàrem presentar
una proposició no de llei, amb un contingut molt similar a
l’esmena que hem presentat avui, on instàvem que des del
Govern de les Illes Balears, que a més és el que té la
competència en la matèria, es donessin tota una sèrie d’ajudes
perquè a l’educació infantil de primer cicle s’inclogués a les
convocatòries de beques menjador, perquè també s’incrementés
la dotació de personal de suport, s’incrementés l’assignació de
material, o les ajudes de funcionament. I malauradament
aquesta proposició no de llei va ser rebutjada, no va ser
aprovada pel mateix Grup Socialista que ara demana aquestes
ajudes des de l’Estat.

Vull recordar que el mateix Sr. Casanova va dir que no era
el moment de fer aquest tipus d’actuacions i que no es podia fer
tot, sinó que s’havia de triar. Nosaltres pensam que si ara es
disposen de molts més recursos, tenint en compte que el
projecte de pressupost d’educació que estam analitzant aquests
dies en el Parlament preveu 935 milions d’euros per a l’any
2018, davant els 790 per exemple que hi havia la passada
legislatura i en general hi ha 1.000 milions d’euros més a les
arques públiques, és el moment de poder invertir precisament
en aquests temes que tots consideram prioritaris. I no només
perquè hi ha més doblers, sinó també per raons competencials,
perquè correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears
dur a terme tots aquests serveis que milloren la qualitat de vida
dels nostres ciutadans i que milloren la conciliació de la seva
vida personal i professional.

Per altra banda, a més, aquests dies tenim coneixement que
des de la Conselleria de Serveis Socials s’està posant en marxa
una normativa que ja regula un altre àmbit d’aquesta assistència
al nin de 0-3, és a dir, les anomenades guarderies, i que, a més,
ha generat molt crispació bàsicament a Menorca, ho hem vist
als diaris de Menorca, considerant que s’estava creant una
espècie de xarxa d’escoletes low cost. Per tant, crec que és el
moment encara més afegit que Educació, que és qui realment
té les competències en educació infantil, agafi les regnes i
aposti per posar partides a aquesta actuació i no es faci una
mitja regulació des de Serveis Socials, per intentar cobrir
aquestes guarderies..., jo no diria il·legals, però certament un
poc irregulars que substitueixen les escoletes per a aquelles
famílies que no tenen recursos, perquè les escoletes infantils
tenen un cost més elevat. Per tant, pensam que fins i tot és més
urgent donar resposta en aquest moment a aquesta situació.

Així per tant, hem presentat aquesta esmena de substitució,
perquè s’assumeixi la competència i les partides i es posin els
doblers per part del Govern de les Illes Balears, demanam a la
conselleria que adopti mesures, com deia, perquè a l’educació
infantil de primer cicle es trobi inclosa la convocatòria de
beques menjador. Perquè també s’adoptin mesures per
incrementar la dotació de personal de suport per a infants amb
necessitats especials de l’equip d’atenció primerenca, acostant-
se als criteris establerts també per al segon cicle. Que s’adoptin
mesures perquè s’incrementi un mínim d’un 20% l’assignació
de material per a cada mestre d’AL i PT de l’equip de detecció
primerenca del primer cicle d’infantil. 

Que s’adoptin mesures per incrementar ajudes de
funcionament a totes les escoletes públiques i concertades de
Balears, de manera que la seva aportació suposi com a mínim

un 15% del cost de funcionament. Això ajudaria a eliminar
aquest conflicte que s’ha creat amb altres guarderies més
barates i que no donen aquesta cobertura d’educació infantil.

I després que s’estableixi una deducció d’un 25% de
l’import fins un límit del 15% de la quota íntegra autonòmica,
de les despeses derivades de quotes i serveis d’educació infantil
de primer cicle. 

Pensam que seria el moment adient de presentar aquesta
proposta, que tal vegada en el mes de febrer no es va
considerar, però que ara per ventura sí seria el moment per
aquesta necessitat urgent que té la nostra ciutadania.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta.  En primer lloc vull dir que des del
nostre grup parlamentari estam totalment d’acord en la
importància que té aquesta educació primerenca i també és
important per a nosaltres remarcar que hem de sortir, hem de
desenvolupar..., hem de sortir d’aquesta idea i desenvolupar-ne
una altra que l’educació 0-3 té caràcter assistencial. 

Si bé és cert que és absolutament necessària, per no dir
imprescindible, per això que ja s’ha dit per part dels dos
portaveus que han parlat, per a la conciliació laboral i familiar,
i en això sí que es podria veure que té un caràcter de caire
assistencial, és absolutament necessari i imprescindible per al
desenvolupament dels infants i per incrementar a posteriori la
taxa d’escolarització, i també per aconseguir millors resultats
en el futur.

S’ha estudiat per part dels pedagogs la relació causa-efecte
que hi ha entre una bona educació 0-3 i després uns millors
resultats en les etapes de l’educació primària. Llavors, no és
només una qüestió de fer de guarderies i que els nins i nines
estiguin guardats allà, sinó també de desenvolupar un esperit
que després tindrà bons de resultats i millors resultats en el
futur.

M’agradaria fer també un petit esment a això que ha dit la
Sra. Riera, respecte d’aquestes escoletes low cost, evidentment
esperam que això se solucioni de la millor manera possible
perquè no estam, com ja hem expressat, per la feina ni per la
idea que es torni a aquest concepte de guardaries i molt menys
de guardaries de tipus low cost, no?

Aquest pla Educa 3, que va encetar el govern Zapatero, la
veritat és que va ser una de les apostes socials més importants
d’aquella legislatura, n’hi va haver unes quantes de Zapatero
que es podrien lloar i una d’elles és aquesta, una aposta més
que venia ben acompanyada d’un pressupost interessant, a
compartir, això sí, amb les comunitats autònomes, hi havia més
de 1.000 milions d’euros que es repartien entre 2008 i 2012
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entre el Govern de l’Estat i les comunitats autònomes i que va
suposar realment un desenvolupament d’aquesta educació 0-3,
que després -s’ha de reconèixer- que no ha tengut, no s’ha
seguit la mateixa via de... de donar-li importància i d’ampliar
el seu desenvolupament, quan tan important és, especialment
per a moltes famílies que pels seus ingressos troben complicat
poder pagar aquesta escolarització primerenca. Llavors també
hi ha una relació econòmica en el fet d’invertir o no invertir un
govern d’un país en aquest tipus d’educació dels infants.

Aquí, clarament, les polítiques d’ajudes es desenvolupen
per part de l’IEPI, de l’Institut per a l’Educació de la Primera
Infància. Nosaltres també quan ens hem reunit amb la
Conselleria d’Educació també hem expressat que falta molt,
queda molt, i no és una qüestió només d’instàncies com es fa a
la proposició no de llei del Partit Socialista al Govern de l’Estat
ni tampoc no és una qüestió, com fan les esmenes de
substitució del Partit Popular, d’instar només el Govern de la
comunitat autònoma, pensam que clarament que el Pla Educa
3 marcava el camí, que havia de ser una acció conjunta entre
Estat i comunitats autònomes. 

Estam d’acord en els punts que presenta el Sr. Casanova a
la seva proposició no de llei, si bé és cert que tant al punt 1,
especialment, com al punt 2 queda un poc enlaire la
materialització d’una aposta real per la conciliació i reiniciar
les aportacions a les comunitats autònomes. Des del nostre punt
de vista, encara que hi donem suport, es podria haver concretat
un poc més què és això d’una aposta real i de reiniciar les
aportacions, tal vegada fent esment al percentatge que es
dedicava en aquest pla Educa 3. I una partida suficient...
entenem que és molt complicat fixar una xifra, però sí tal
vegada, atès que tenim el precedent d’aquest pla del govern
Zapatero, haver especificat un pot més.

En tot cas, i ja acab amb això, des del nostre grup
parlamentari donam suport a la iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel 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. El Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca donarem suport a aquesta proposició no de llei
que aposta per l’educació infantil com a una etapa educativa
més amb la importància que es mereix.

I permeteu-me un apunt pedagògic, perquè els primers anys
de vida són clau en la vida dels infants, com diu el científic
David Bueno, autor del llibre Neurociència per a educadors
entre els 0 i els 3 anys es fan moltes connexions a la part
superficial del cervell. Això vol dir que el cervell incorpora tots
els condicionants de l’ambient que envolta l’infant sense que en
sigui conscient, perquè en aquesta edat la memòria no està
desenvolupada, sí que interioritza l’ambient i el condiciona
fortament.

Tot el que nosaltres som en l’edat adulta té una directa
relació amb el que hem viscut en la nostra primera infància,
com hem estat tractats, com ens han parlat, com ens han mirat,
si hem estat tinguts en compte o ens han deixat al marge.

La construcció de la personalitat d’un infant és un procés
que té a veure amb l’entorn en què es desenvolupa.

La qualitat de la cura quotidiana, la llibertat de moviment
i les relacions afectives, tenir uns adults al costat que l’escoltin,
el mirin, li somriguin, l’atenguin quan ho necessita i respecti i
valori les seves conquestes, aquests són elements claus perquè
els infants més petits creixin feliços.

Des que neixen els infants inicien la seva socialització a la
família, a l’escoleta amb els seus iguals i poc a poc van
ampliant el seu camp de socialització. 

Per les raons que hem explicat abans, cal que les vivències
de socialització de les primeres edats siguin positives i viscudes
dins un ambient de calma i de respecte per l’infant i pel seu
entorn. Estan descobrint el món i ho fan al seu ritme, en els
seus propis temps. Quan es respecten els seus propis temps i es
valoren les seves iniciatives creixen segurs i amb autoestima,
factors que influeixen directament en les seves conquestes.

Per això calen inversions públiques de suport a les famílies
per la cura dels fills i filles, escoletes, serveis per compartir
infants i família o altres serveis de suport en funció de les
necessitats dels infants i de les famílies. Siguin quin siguin els
serveis que s’ofereixin o s’utilitzin han de ser serveis de
qualitat amb professionals adequats. Hem vist la importància
que té l’educació dels infants i la repercussió que pot tenir en
la seva vida.

La petita infància té unes necessitats determinades, però és
evident que els infants aprenen des que neixen i a totes les
hores del dia. La utilització de serveis per a la primera infància
són voluntaris; són serveis educatius, tant si es vol com si no,
perquè els infants aprenen, els infants s’eduquen sempre. Per
això és de vital importància que siguin de la màxima qualitat i
amb professionals especialitzats.

I per això ja a l’any 2008 des del Govern de l’Estat es va
impulsar el Pla Educa 3, una aposta ferma per dignificar
l’educació infantil 0-3 com una etapa més educativa. Les ajudes
adreçades als centres posaren a l’abast de les famílies un
nombre considerable de places d’aquesta etapa 0-3 que
facilitaren, per una banda, la conciliació laboral i familiar, però
també l’educació des de la primera infància. Amb aquest pla
Educa 3 es varen poder adaptar escoletes, augmentar les places
disponibles i crear-ne de noves a molts de municipis que
garantien un servei a la població i l’escolarització dels infants
en aquesta edat primerenca.

Paral·lelament, la Conselleria d’Educació d’aquell any 2008
fa crear l’Institut per l’Educació de la Primera Infància, el
conegut IEPI, que va invertir un total de gairebé 3 milions
durant aquella legislatura que, sumats als més de 13 milions
que aportava aquest pla Educa 3, varen propiciar la creació i
consolidació de les places d’educació 0-3.
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Malauradament aquest pla va desaparèixer el 2013 i
s’eliminaren unes ajudes que es estroncaren l’evolució positiva
d’aquesta aposta per una etapa educativa primerenca i tan
important per l’educació integral dels infants. A més a més,
també a l’anterior legislatura només es va invertir menys d’1
milió d’euros, uns 970.000 euros, el mateix PP a l’Estat i... i a
la comunitat varen fer això, una retallada de pressupost, per
tant, varen manifestar la seva poca disposició per aquesta etapa.

Ara, hi ha una proposta d’esmenes, que gairebé podrien ser
una proposició no de llei, de fet ho eren, és la manera...,  això
és la dinàmica parlamentària que et fa fer rendible una feina i
poder-la presentar dos pics, jo crec que n’hi haurà una tercera,
que serà convertir tot això en esmenes als pressuposts, però
recordem que les esmenes que ara proposen varen ser uns
objectius que quan governaven ni es varen dur a terme ni tan
sols es varen plantejar. En canvi l’actual conselleria d’Educació
sí ha tornat creure en l’educació infantil 0-3, i perquè hi creu hi
destina una partida considerable, de gairebé 1,5 milions, als
pressupostos de 2016 i de 2017, i que preveu augmentar-la fins
a 1.780.000 en el pressupost de 2018. 

Però ara hi manca el retorn de les ajudes de l’Estat, un estat
que, si no, per a què serveix?, si no és per prioritzar...? És vera
que hi ha hagut una transferència de competències, podrem
parlar de com varen ser transferides, amb aquest
infrafinançament i amb aquesta infradotació, i si aquest estat
creu i considera prioritària aquesta etapa hauria de retornar a
aquest pla una vegada que en teoria tots els indicadors diuen
que començam a sortir de la crisi o ja n’hem sortit. 

Per tot això donarem suport a la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, no puc
estar més d’acord amb el que s’ha dit per part de tots els
portaveus que m’han precedit. Crec que no hi ha dubte, i que
tots en som molt conscients i n’estam segurs, sobretot els que
som avui en aquesta comissió, de la importància de l’entorn, de
l’efecte de les accions que fan els nins, de les accions que es
fan cap als nins dins l’etapa 0-3, i la importància que dóna per
al seu desenvolupament, per al seu creixement i per al dia de
demà la persona... allà on arribarà i tot el que suposarà.

Crec que la importància de què parlam tots, de la
conciliació familiar, i que entre elles, perquè aquí sí que jo
remarcaria el primer punt, que diu “una aposta real per la
conciliació familiar i per l’educació infantil”, una d’aquestes
apostes per una conciliació familiar és el tema de l’educació
infantil, perquè hi ha moltes més ajudes que es poden fer en
aquest sentit. Però, clar, jo sent que es diu l’important que és
per als infants aquesta educació, posar els recursos que
pertoquen, i veure que després... no ens convé perquè per un
costat és l’Estat i per l’altre és la conselleria, com molt bé ha

dit la Sra. Camargo, jo més que una esmena de substitució
podria ser una esmena d’addició, perquè jo també crec que la
conselleria ha fet i fa feina en 0-3, però també crec que es
podrien incrementar personal, mesures, ajudes a nivell d’AL...

El tema dels punts 4 i 5 de la moció, per exemple, jo també
vendria un poc a veure si les competències, com també ha dit
la Sra. Busquets, que si ens venguessin més ben dotades les
competències i ens donassin ajudes per part de l’Estat es
podrien incrementar les deduccions i..., bé, les aportacions que
es fessin cap a aquests centres. Però jo crec que allò important
és que arribin, i no és la primera vegada que ho hem dit aquí,
que arribin a l’usuari, que arribin a l’infant, que arribin a les
famílies, que arribin als ajuntaments, que són els que fins ara,
després que s’hagi aturat l’aixeta de les ajudes a infantil, són els
que realment fan l’aportació perquè aquestes famílies no hagin
de pagar més, són els que realment donen ajudes a menjadors
perquè aquestes famílies no hagin de pagar més, i són els
ajuntaments els que no tenen les competències de tot aquest
tema, de tota l’educació 0-3, i estan disposats a fer-ho perquè
veuen les necessitats de les famílies.

Crec que el que hauríem de fer és que la comunitat,
evidentment, seguís en la línia que ha començat o que ha
retornat... ha tornat començar d’ajudes a 0-3, i que l’Estat
també apostàs per una conciliació i, entre un d’aquests punts,
les ajudes en educació infantil. Per tant crec que és molt
important que sigui per ambdós costats que es donin ajudes a
les famílies, als infants i als ajuntaments, i per tant nosaltres
donarem suport a aquesta proposició no de llei, com no pot ser
d’altra manera, però també convidaríem que els punts que se
sol·liciten, sobretot els primers, també anassin incorporats com
a addició a aquesta proposició no de llei, perquè crec que és
entre tots que hem de fer que realment la conciliació familiar i
les ajudes en educació infantil no siguin de boca i siguin de
fets.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La posició del nostre grup
està molt clarament condicionada pel fet que nosaltres no estem
d’acord amb el fet que l’Estat ens digui en què ens hem de
gastar els diners dels temes que són competència de la
comunitat autònoma, és a dir, nosaltres tenim competència en
educació, tenim competència en serveis socials, ho diu l’Estatut
d’Autonomia, que és una llei orgànica de l’Estat. El que passa
és que després hi ha una estructura de recaptació d’impostos
que no va d’acord amb aquesta distribució de competències, és
a dir, una distribució de competències en què les comunitats
autònomes hem d’assumir les partides més oneroses de la
despesa pública, com pot ser l’educació, com pot ser la salut,
com poden ser els serveis socials, i després ens trobem que hi
ha una distribució de la recaptació en què, sorprenentment, i
amb incongruència amb aquesta responsabilitat pressupostària
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que tenen les comunitats autònomes, resulta que l’Estat recapta
la major part de l’IRPF, recapta tot l’IVA i, a part de deixar-
nos el tram autonòmic de l’IRPF, ens deixa amb les escorrialles
dels imposts especials i altres imposts menors. 

Aleshores, clar, s’ha de recórrer a un sistema de
finançament en el qual es retorna una part d’aquests doblers
que ja no haurien d’haver sortit de la comunitat autònoma, pel
motiu evident que és la comunitat autònoma que els ha de
gastar. I aquí es provoca un decalatge en què d’alguna manera
l’Estat aconsegueix, via distribució del finançament, el que no
té via estatut, via llei, via distribució de competències, i aquest
és un cas molt evident. Aleshores ja sé que hi ha qui es posa
molt nerviós amb aquesta frase que ara sembla que estigui
proscrita, d’Espanya ens roba, i jo si volen els ho diré d’una
altra manera, és a dir, Espanya recapta uns impostos per unes
competències que no té, en retorna una part totalment
insuficient per desplegar les competències que tenim assumides
i que per tant som responsables de prestar, i després amb els
diners aquests que s’ha quedat decideix en què se’ls han de
gastar les comunitats autònomes. Aleshores fa aquestes
polítiques que alguns aplaudeixen tant i que jo i el meu greu
estem totalment en contra, que és dir-nos a les comunitats
autònomes, als menors d’edat, en què s’han de gastar els
doblers. Llavors fan aquests grans plans, que són mereixedors
de tots els elogis -jo ho entenc, Sr. Casanova-, que estic d’acord
amb el contingut d’aquest pla; del que estic en contra és que
l’Estat dicti a les comunitats autònomes en què s’han de gastar
els doblers que van destinats al desplegament de les
competències de les comunitats autònomes i, per tant, em sap
molt de greu, però no puc donar suport a una resolució d’aquest
parlament en què s’anima el Govern a continuar-se botant la
distribució de competències. No, vull dir que més aviat el que
ha de fer l’Estat és dotar les comunitats autònomes dels
recursos... O sigui, ja que recapta els impostos l’Estat el mínim
que ha de fer és dotar les comunitats autònomes dels recursos
necessaris per desplegar les seves competències.

Evidentment tampoc no hi votaré en contra, perquè
lògicament, per tot el que he explicat, vull que aquests diners
tornin a Balears, perquè aquests diners s’han de gastar a
Balears, però no estic d’acord a demanar que aquests diners
vinguin d’una forma finalista, sinó que pens que aquests diners
haurien de retornar a la comunitat i la comunitat autònoma
hauria de gastar-los en allò que considerés oportú, i no tingui
cap mena de dubte que nosaltres donaríem total suport que es
poguessin implementar a nivell de Balears programes com el
Plan Educa 3, impulsats per la nostra comunitat autònoma.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, bé, aquí estem
amb el clàssic estira i arronsa que hem vist moltes vegades en
què, de forma molt legítima, perquè evidentment vostès
presenten les PNL que volen i presenten les esmenes que volen,
només faltaria, però, clar, és un joc que vostès entendran que el
meu grup se’l miri des de la barrera, en què el PSOE presenta
una proposició no de llei en què insta coses a l’Estat, i el PP,
amb l’estira i arronsa, presenta una sèrie d’esmenes en què
insten coses a la comunitat autònoma. Jo ja els ho he dit,
evidentment respectant el seu dret a les iniciatives
parlamentària, nosaltres, tot i que podem estar d’acord i que
hem donat suport moltes vegades al fet de reclamar a l’Estat
que compleixi amb els seus compromisos, bé, és un joc en el

qual nosaltres vostès comprendran que nosaltres, amb aquest
reflex parlamentari d’una lògica bipartidista que no en formem
part ni compartim, doncs no li donarem suport. I per tant, tot i
que ja m’imagino que les esmenes no seran acceptades, doncs
tampoc hi donaríem suport.

Suposo que ha quedat clara la meva posició respecte la
proposició inicial, és la d’abstenir-nos.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidenta. Desde Ciudadanos apoyaremos los dos
puntos de la proposición. Como ya se ha dicho aquí, nosotros
creemos que es muy necesario conciliar la vida laboral y
familiar y para esto es muy importante el apoyo de las
escoletes, pero además no solamente por ese hecho, sino
porque sí que creemos que la educación infantil de 0 a 3 años
es una etapa donde los niños ya poseen un gran poder de
aprendizaje y de desarrollo y necesitan de buenos estímulos y
de buenos profesionales. Si bien, sí que estamos de acuerdo en
que es una educación que no tiene que ser obligatoria,
pensamos que debería de ser gratuita y asequible para todas las
familias.

Estaríamos de acuerdo en aceptar las enmiendas..., bueno,
apoyaríamos las enmiendas de la Sra. Riera, si se añadieran
como puntos de adición.

Y también comentar que desde Ciudadanos también
llevamos, ahora se están negociando los presupuestos de 2018
y llevamos justamente los dos puntos que aquí se exponen para
las ayudas a las familias en cuanto a las escoletes. Y en
principio se han conseguido ya 1.000 euros al año, 100 euros
al mes para determinada renta de las familias.

Y nada más. Nos parece una buena propuesta y la
apoyaremos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes Gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts. Per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar? Podem continuar.

Bé ara el proposant té la paraula per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. Presidenta. Jo volia dir uns quants apunts. Bé,
jo li volia dir que el que intento dir amb aquesta PNL és que
l’educació infantil té dos caires: el caire d’ajudar a la
conciliació, per tant, li facilita aquest caràcter assistencial i
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sobretot, l’educació infantil és una etapa educativa de primera
importància, i que pensam que tothom ha de tenir educació
infantil.

El que està clar és que el Pla educa en el seu moment va
ajudar a canviar aquest model de caràcter purament assistencial
al caràcter educatiu de centres on es porten els infants. Què
s’ha d’invertir més? No ho dubto, jo ho he dit una vegada i no
em cansaré de repetir-ho en ple, en comissió, on sigui, i és que
a educació mai n’hi ha prou, sempre en necessitam més. El que
passa és que aquesta PNL està presentada amb una finalitat
molt clara i és que el Govern de l’Estat faci una passa endavant
i recuperi allò que és necessari.

La Sra. Riera quan ha fet la seva exposició, ha fet una
exposició que em sembla molt bé, però ha intentat confondre
perquè utilitza indistintament la paraula “guarderies”, “centres
d’educació infantil” i “escoletes” i això ha de quedar molt clar;
és a dir, les escoletes són uns centres d’educació infantil d’una
manera i les guarderies són una altra cosa, les guarderies tenen
un caràcter purament assistencial, les escoletes tenen un
caràcter purament educatiu. I aquí parlam d’escoletes i no
parlam de guarderies, per tant, aquest intent de barrejar les dues
coses i aquest intent d’entrar que Serveis Socials regulin una
cosa educativa, això és un intent falaguer, falaguer de voler
confondre la ciutadania, perquè educació infantil és el que és,
no són guarderies. Això per una banda.

Després jo també li volia dir a la Sra. Riera, que a mi em
sembla molt bé que aposti com no havia fet abans durant la
seva legislatura, la legislatura en què ella va ser consellera
d’Educació, que aposti per l’educació infantil, que vulgui
apostar per l’educació infantil, però que si vol presentar PNL
que les presenti. Jo crec que presentar una esmena a la totalitat,
fins i tot ha canviat el títol, jo crec que o bé ni s’ha parat a
mirar el que s’havia escrit, perquè aquí ha canviat fins i tot el
títol, el títol era Augment de les ajudes a centres d’educació
infantil, d’acord? I per tant no és suport.

El que està clar és que tot el que demana em sembla molt
bé, el que ha de fer és presentar una PNL com cal, no presentar
una esmena a una altra moció. Perquè del que es tracta aquí és
d’instar a l’Estat, perquè el problema rau en què l’Estat del
Govern del Partit Popular va eliminar el Pla educa, en el 2013
va eliminar el Pla educa, i l’aposta per l’educació infantil ha
estat zero, zero ha estat durant l’època del Sr. Rajoy, perquè no
suporta l’educació infantil i zero va ser durant l’època anterior,
perquè les ajudes a les escoletes i als centres d’educació infantil
van passar a ser zero.

I amb això també volia contestar una miqueta a la Sra.
Sureda, que diu que fa falta més. Sra. Sureda, jo crec que
passar de zero a 3.000 euros d’ajuda és una passa considerable.
Què s’ha de fer més? Indubtablement. Jo sempre ho dic,
necessitem fer més. Ara del que es tracta és de cercar un suport
de fora, cercar un suport de l’Estat, de l’Estat espanyol que,
teòricament, és el que salvaguarda l’estat del benestar i per tant,
ha de cercar el benestar de tothom. I el que hem de cercar és el
benestar de les famílies, amb l’ajuda a la conciliació i l’ajuda
a l’educació, perquè si l’Estat vol optar per l’educació, el que
ha de fer és optar per l’educació des de 0-3 anys, i tornar posar

partides per poder fomentar el desenvolupament d’aquestes
places.

Per tant, comunicar-li que l’esmena, com suposarà, no
l’acceptem. Si vol presentar una PNL la pot presentar. I a la
resta de grups gràcies pel seu suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passam a votar
la proposició no de llei RGE núm. 9338/17.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

Abstencions? 1.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9338/17, relativa a augment de les ajudes a centres
d’educació infantil.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 9560/17,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica en els centres docents.

Per acabar, passam al debat de la proposició no de llei RGE
núm. 9560/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa
a refrigeració i eficiència energètica als centres docents. Per a
la seva 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. Bueno desde Ciudadanos planteamos
una iniciativa con una serie de puntos que parecen muchos,
pero luego cuando se los explique verán que no son tantos, y
están encaminados a conseguir que en los centros escolares
haya unas condiciones climáticas adecuadas para el trabajo que
requiere la docencia. Además también para todo el personal del
centro, y todo ello bajo el enfoque de la obligada eficiencia
energética de los edificios, que nos va a permitir un menor
gasto energético, pero para obtener las condiciones climáticas
de confort.

Y bueno, en primer lugar quiero destacar que en esta
iniciativa, aunque hay muchos puntos, no se pide inversión
todavía, sino que se pide planificación, y conlleva una serie de
iniciativas enfocadas a conocer las necesidades y después
posteriormente planificar las medidas de mejora de las
condiciones climáticas en las aulas y en el patio y que sean
unas medidas que tienen que estar acordes con un informe
previo sobre eficiencia energética. Y la verdad es que
consideramos que ya se debe poner este tema encima de la
mesa, puesto que es un tema muy recurrente en todos los
colegios e institutos, que suelen ser centros muy antiguos  y
desde siempre tanto los profesores como los alumnos soportan,
o hemos soportado, un calor muy, bastante insoportable tanto
en mayo como en junio como en septiembre, incluso el frío en
febrero, porque esos edificios no están acondicionados de
acuerdo a la nuevas normativas de eficiencia energética. 
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Bueno, yo creo que ya va siendo hora de poner este tema
encima de la mesa, aunque es verdad que lleva trabajo de
planificación. Sabemos que este mayo y este junio han habido
bastantes noticias acerca de bastantes alumnos con mareos
dentro de las aulas debido a shocks de calor y claro ha tenido
bastante repercusión en prensa porque se han llegado a alcanzar
los 34 grados centígrados, pero estas temperaturas no son de
este año, estas temperaturas llevamos muchos años
alcanzándolas dentro de las aulas y más con alumnos con 25
alumnos cuando llegan de los patios, cuando llegan de
educación física. Lo que pasa es que como ha salido mucho en
prensa pues ahora también los sindicatos hicieron eco, e incluso
la propia Conselleria de Educación y Universidad mandó unas
recomendaciones a todos los centros educativos para que si
había una zona menos calurosa el centro trasladara al alumnado
en caso de necesidad a esas zonas menos calurosas o que se
pusiera ventilación, con ventiladores, o en el patio evitar la
exposición al sol.

Pero la verdad es que todas estas medidas están bien si
estuviéramos hablando de un clima donde esto es algo
excepcional, pero la verdad es que no es algo excepcional sino
que ocurre habitualmente. 

Quiero recordar que según el decreto que desarrolla la Ley
de prevención de riesgos laborales, la temperatura máxima
permitida son los 27 grados dentro de las empresas con trabajos
sedentarios y dentro de educación, unas temperaturas que
siempre están por encima en verano y no se cumple la Ley de
riesgos laborales. 

Por lo tanto, hemos registrado esta iniciativa donde lo que
pretendemos es en el primer punto y el segundo punto, en el
primer punto, pedimos que se haga un checking, que se cumpla
con la normativa y que se vea el grado de cumplimiento de la
normativa sobre certificación de la eficiencia energética. Esta
normativa se tiene que cumplir por cualquier edificio público,
por lo tanto, pedimos que también -público o privado- y
pedimos que también se haga en los centros porque sabemos
que hay muchos centros que no se ha hecho este estudio o este
informe sobre el cumplimiento de la normativa de certificación
de eficiencia energética. 

A continuación de haberse hecho este informe pasamos al
punto 2 que pedimos que se haga un plan de actuación para
cumplir aquello que no se cumple según la normativa de
eficiencia energética. Por lo tanto, pedimos sobre todo
planificación, y un plan de actuación plurianual que se empiece
a hacer cuando considere este govern. El punto 2 es importante
porque antes de implementar medidas de climatización hay que
reducir el consumo energético de los centros. 

Después, el punto 3 y 4 es cuando ya sí se pide un informe
de la situación actual en cuanto a la disposición de
climatización y ventilación adecuada en las aulas. Y en el punto
4 que se haga un plan para implementar estas medidas. 

Queremos recordar que casi siempre los colegios son
edificios antiguos, parece que los niños, bueno, lo pueden
soportar todo, pero los centros escolares son centros para ir a
aprender no para estar y justamente en junio, en mayo y en
septiembre son épocas muy importantes porque es el inicio del

curso o bien es el final de curso donde hay exámenes finales,
ahí también se realizan los exámenes de selectividad, también
se realizan los exámenes de oposición y parece que los niños lo
pueden aguantar todo, pero yo les digo que no lo pueden
aguantar todo y si tienen que aprender tienen que estar en
ambientes saludables, y no a 32 grados. Entonces, en el punt 4
pedimos que se establezcan las medidas más recomendadas
para cada centro.

Y en el punto 5 pedimos que se informe a los consejos
escolares de todas estas medidas para saber en lo que se va a
invertir el dinero. 

Después también un punto muy importante, es el punto
donde se pide que se estudie también la situación de los patios
porque muchísimos centros no tienen zonas de sombra y
realmente se hace insoportable en verano para los alumnos
estar jugando en el área de recreo de los centros. Pedimos que
se detecten deficiencias de falta de sombra para que se instalen
elementos ya sean de carácter artificial o ya sean de carácter
vegetal, debiendo ser estos últimos la primera opción.

Ya por último, también pedimos un informe de evaluación
de los riesgos de la seguridad y la salud de los trabajadores, es
un informe también que tiene que hacer cualquier empresa y
cualquier edificio público y sabemos que no se ha hecho en
muchísimos centros educativos. 

Así, y el último punto, pedimos que todas las
infraestructuras nuevas y aquelles que estén... que se vayan a
rehabilitar den cumplimiento efectivo a la eficiencia energética.
Todos sabemos que muchas obras públicas sí que tienen estos
puntos dentro de sus obras de licitación, pero que, luego, por
falta de seguimiento no se cumple, como hemos visto, por
ejemplo, con el Conservatorio de Ibiza o con muchos centros
escolares que en cuanto se ponen en marcha se acaban
detectando muchas deficiencias. 

Bueno, ésta es la iniciativa que nosotros proponemos,
creemos que es trabajo porque es planificar y es saber qué
necesitamos, pero consideramos que este punto es muy
importante, en los centros educativos no hay un confort en
cuanto a climatización en las aulas y, bueno, creemos que es
importante empezar a ver este punto.

Gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
donarà suport a aquesta proposició no de llei presentada per
Ciutadans perquè va en la línia de millores d’infraestructures i
dels serveis que tenen els centres educatius de les nostres illes.
Va, per tant, en línia del que reclamam des de principi de
legislatura, que es doni resposta a les necessitats de millores
d’infraestructures a Balears ara que estam en un moment de
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recuperació econòmica i, per tant, hi ha més recursos per posar
al dia tots aquells centres que ho necessiten. I va en la línia, a
més, d’una esmena que va presentar el mateix Grup
Ciudadanos sobre millores d’instal·lacions elèctriques, que ja
la va presentar a una moció que vàrem fer nosaltres a Plenari a
principis del curs escolar i que es va debatre en temes generals
de millores educatives. Per tant, consideram que és una bona
proposta i li donarem plenament suport a tots els seus punts.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula el diputat Salvador Aguilera, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. Bé,
Sra. Ballester, és molt interessant la seva proposta, però com
moltes vegades ha escoltat per part del Govern i és també la
nostra responsabilitat a l’hora d’aprovar els pressuposts, hem
de prioritzar en què hem d’invertir el pressupost d’educació.

Li he de comentar que Ciutadans veu problemes on no n’hi
ha, en aquest cas vostè porta avui una excepcionalitat, com han
estat les altes temperatures del curs passat, no només a Balears
sinó a tota Espanya i també, com no, a Europa. Però avui no
podem obviar una realitat que altres no volen veure o que
minimitzen com és el canvi climàtic, a Balears ja no tenim ni
primavera ni tardor, ja directament passam d’hivern a estiu. 

Sí que, com vostè ha explicat molt curosament, de vegades
es donen aquestes altes temperatures i és per aquest motiu pel
qual a Espanya estam tants de mesos sense classe a l’estiu,
perquè les condicions climàtiques, els nostres centres educatius
no estan preparats amb aires condicionats per a aquestes altes
temperatures. Espanya més o manco es pot dir que es paralitza
el mes d’agost, encara que a les zones turístiques és on hi ha
més feina, però està clar que en moltíssimes zones quan arriba
la calor és molt complicat fer feina. És obvi, com ja s’ha
demostrat, que a Espanya els nostres centres no estan preparats
per tenir aquest aire condicionat i a vegades, com també hem
parlat en aquesta comissió, els problemes de calefacció han
estat palesos.

Per tant, nosaltres entenem la preocupació i sap
perfectament que la nostra formació també parla per a aquesta
transició energètica, per a aquesta eficiència als centres al dia
a dia per intentar, idò bé, ser més... menys contaminants, però
és obvi que nosaltres en aquest punt no podrem... votar-li a
favor.

Per què? Perquè, Sra. Ballester, si no tenim centres
educatius, què prioritzem, la construcció o ampliació d’aquests
nous centres educatius i les reformes integrals o més importants
que el fet de l’eficiència energètica? Com vostè comprendrà
des de la nostra formació ens agradaria arribar a tot, però no
podem i hem de ser curosos en aquest sentit i per tant, si...
possiblement li votaríem a favor l’últim punt, d’acord?
Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula la diputada Bel Busquets, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. De fet, la meva intervenció
també anava un poc en el sentit que ara ha acabat el company
Salvador Aguilera.

No donarem suport a aquesta proposició no de llei tot i que
m’agradaria que en un futur, esper que pròxim, poguéssim
arribar a totes aquestes millores, però, és clar, en tres anys de
legislatura Bauzá es varen invertir 8 milions en millora -i ho dic
entre cometes- d’infraestructures.

Què hi ha hagut arran d’aquest oblit en la millora de les
infraestructures? El caos, una situació d’extrema necessitat que
ha dut a centrar el Pla d’infraestructures a millorar els centres
en la seva seguretat i accessibilitat, a més de preveure la
construcció i ampliació de centres.

La refrigeració als centres no puc dir que no sigui una
necessitat de millora, però és clar, venim del desert i ara el que
cal és aigua, sigui freda o tèbia, per no morir de deshidratació.

Ho dic i ho repetesc, amb un finançament just podríem
donar a l’abast de garantir unes infraestructures dignes i, per
descomptat, podríem anar avançant en millores importants per
al benestar de l’alumnat i docents.

Aquest govern ha manifestat el seu compromís amb les
inversions educatives amb recursos i amb planificació que vol
dir prioritzar, fer calendari i comprometre’s. El Pla
d’infraestructures és una eina rigorosa de qualitat en la gestió
perquè fa un diagnòstic, després actua i després avalua i
aquesta ara és la prioritat.

Per tant, demanarem, això sí, la votació per separat almenys
del punt 8, al qual donaríem suport perquè ja es fa, ja és així,
sabem que des de la conselleria es compleix la llei vigent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, com ha
dit la Sra. Ballester, quan vaig veure aquesta proposició no de
llei vaig pensar que parlaven de molts de temes i que... crec que
tots hi estam d’acord, que s’han de revisar.

Sí que s’ha dit -i ho han dit altres portaveus que m’han
precedit- que s’ha de prioritzar, jo no som la que don suport al
Govern evidentment i no ho dic... maldament de vegades sí que
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els ho coment, però sí que supòs que s’ha de prioritzar el tema
de la falta de personal per poder fer els informes tècnics.

El que veig és que per ventura en el termini de sis mesos no
es factible que es puguin fer aquests informes. Crec que si el
compromís del Govern fos que durant aquesta legislatura es
poguessin fer aquests informes per saber com s’ha d’actuar a
posteriori ja em donaria per satisfeta.

De totes maneres, això pel que fa al tema de la certificació
de l’eficiència energètica als centres, a causa d’aquest punt 1 el
punt 2, que és el pla d’actuació, que jo crec que en els sis
mesos aquests no és factible que es pugui fer aquest informe, el
punt 3 de la mateixa manera demana la... l’informe també per
a la climatització i ventilació dels centres, també crec que no és
factible i arran del punt 3 el punt 4, que és també la planificació
per resoldre aquest problema...

Jo, perquè veig que no seria real, m’abstendria a aquests
quatre punts pel que li he dit, jo si durant la legislatura es fes a
fi que la conselleria sabés cap on ha d’anar els donaria suport,
però així no puc perquè després ja indueixes tot d’una a poder
fer el pla d’actuació.

Pel que fa al punt 5, on demanen un informe tècnic per
veure el tema de les ombres amb espais a l’aire lliure, crec que
si la conselleria donàs uns metres, si hi ha uns espais que vénen
determinats per llei, per reglament, per..., sí que aquest informe
per ventura, amb els mateixos centres, podria ajudar a la
conselleria a elaborar aquest informe, i que es traslladassin als
consells escolars també ho veuria bé perquè moltes vegades les
AMIPA tenen uns doblers i els poden destinar a ajudes als
centres, que també crec que seria factible. 

A més el tema de l’informe tècnic dels espais d’aire lliure
i són... no marca un tempus, no diu que hagi d’estar... i si se
cerca la informació a través de les mateixes escoles crec que
seria factible. Per tant, ja li dic que als 5 i 6 nosaltres hi
donaríem suport.

Al 7 em sorprendria que les escoles no tenguessin un
informe de riscos de seguretat i de salut per als seus
treballadors. Per tant, com que pens que la majoria d’escoles el
tenen i pens que serien molt pocs els que s’haurien de fer jo li
donaria suport també.

I al punt 8 també, com s’ha dit,... és garantir que totes les
actuacions que es facin en infraestructures tant si són de nova
creació com de manteniment, de rehabilitació, etc., compleixin
la normativa, també li donaria suport.

Per tant, per part nostra demanaríem, estant-hi d’acord, però
no veient el poder complir-se, el vot separat als punts 1, 2, 3 i
4, en què ens abstindríem, perquè ja dic que hi estam d’acord,
però també volem ser realistes i veiem, pensam que en sis
mesos per manca de recursos no es podria tirar endavant; als
altres punts, el 5, el 6, el 7 i el 8, que pensam que són més...
que es poden fer més, per ventura, entre tots, entra tot el sector
educatiu, entre ajudes amb pares, professorat, per donar
informació, etc., i el tema dels riscos de seguretat els
treballadors pens que això sí que també és importantíssim li
donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en nom del meu grup
també he de dir que evidentment nosaltres pensam que en
matèria de les condicions d’habitabilitat dels centres educatius
o infraestructures l’important i el que hem de reclamar al
Govern és la priorització, és a dir, posar per davant el que és
més important i en la resta anar-ho fent en la mesura de les
possibilitats.

Es diu popularment que el paper ho aguanta tot i si hi ha
algun paper resistent és el del BOE, el BOE és el paper
ultraresistent que ho aguanta tot, això sobretot és a causa a una
cultura política, diria administrativa, espanyola que és pensar
que el que poses al BOE per art de màgia es converteix en
realitat. 

Aleshores, això, el Govern de l’Estat és especialista a fer
tots aquests decrets en què diu com hem de fer les coses i es
queda tan tranquil. És clar, jo em pregunto si tots aquests
decrets van amb les seves ajudes per adaptar-se o en el cas,
quan és en aquest cas una administració pública la titular dels
edificis que s’han d’adaptar, si en nom de la lleialtat
institucional l’Estat preveu el traspàs dels recursos per complir
la seva pròpia normativa, perquè és clar és molt fàcil fer una
normativa on es diu que has de tenir les coses d’una
determinada manera i després -i ara em remeto al que he dit a
l’anterior intervenció- resulta que els recursos que necessites
per fer això no els tens.

Per tant, permeti’m expressar el meu escepticisme sobre
aquesta fórmula consistent a... a venir aquí i dir-nos que bé, que
hi ha uns reials decrets que diuen que s’han de fer les coses
d’una determinada manera..., vaja, m’agradaria pensar que això
els enginyers, arquitectes de l’IBISEC, se les saben, com es diu
en castellà, al dedillo, aquestes normatives, i que, per tant, tot
el que es fa compleix aquestes normatives, només faltaria. Ara,
també li he de dir que penso que en moltes ocasions
probablement -i aquí venia el meu comentari inicial sobre la
priorització- s’estableixen uns estàndards, uns paràmetres que
universalitzar-los per a tot el sistema sense un finançament
extra és gairebé impossible.

Aleshores també pens, i ho dic com a crítica a la seva
proposició, Sra. Ballester, que no podem convertir l’anècdota
en categoria. És a dir, és evident que hi ha mancances i que hi
ha centres que tenen mancances; jo mateix aquí mateix he
tingut trifulgues amb el conseller d’Educació sobre aquest
tema, sobre casos concrets. Jo crec que farem una feina molt
més útil si ens concentrem a atacar aquests casos concrets que
no pas, si pel fet que hem conegut dos, tres, deu, vint casos,
demanem que es dediquin recursos a fer informes tècnics de tot
el sistema, perquè, clar, això és caríssim i, miri, vostè que parla
d’eficiència energètica, em sembla molt poc eficient, perquè
clar, si tenim problemes amb vint centres i resulta que ara
haurem de fer un informe sobre els 400 centres educatius que
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hi ha a les Illes Balears, em sembla que és el que
col·loquialment es diu matar mosques a canonades. Aleshores
crec que faríem una feina molt més profitosa si ens
concentréssim en aquests casos que coneixem que no funcionen
i instéssim el Govern a solucionar-los.

Per tant crec que s’ha d’actuar cas per cas, crec que ho hem
fet sovint, tant els grups de l’oposició com els grups del
Govern, i tenint en compte que evidentment jo partesc del fet
que allò important..., no estic dient que en tot s’hagi d’anar cas
per cas, no, és a dir, que allò important és fer unes polítiques
continuades i sostingudes en el temps, i això precisament és el
que està fent el Govern. Una altra cosa..., ja saben que jo si he
de criticar la feina que fa el Govern ho faig, però en aquest cas
hi ha un pla d’infraestructures, és a dir, ja s’està fent el que ens
ha de portar que algun dia vostè no hagi de presentar aquesta
proposició no de llei, que és una planificació sostinguda de
modernització dels centres, de construcció de nous centres, en
definitiva, de millora del parc immobiliari educatiu, i que
evidentment tot compleixi aquests paràmetres. 

Com que això és el que està fent el Govern, no vull
contribuir a distreure el Govern fent-li fer coses, bolets, al
marge d’aquesta feina global per al conjunt del sistema, que
crec que és el que toca, i per tant aquesta és l’explicació que jo
no pugui donar suport a la major part de punts de la seva
proposició no de llei. Tot i així li he de dir que n’hi ha alguns
que, entre que no estableixen termini i que no estableixen
anàlisi universal, sinó que és compatible el redactat amb el fet
de fer l’estudi en els casos en què se sap que hi ha problemes,
hi podria donar suport, per exemple el punt 4, que diu “en els
casos en què no existeixi climatització i ventilació adequada”;
per tant partim de la premissa que ja sabem quins són, perquè
jo crec que això els serveis tècnics de la conselleria ja ho saben.
Que en els que no se sap, en els que no hi hagi climatització i
ventilació adequada, es puguin estudiar, es puguin analitzar i es
puguin proposar solucions, sincerament crec que ja deu estar
fet però, bé, podria donar-hi suport. A més a més parla d’un pla
d’actuació plurianual que és el que li deia, sostingut en el
temps, no fet en un termini que no sabem pel el nostre
desconeixement del conjunt del sistema si es pot fer o no es pot
fer.

També en el punt 5, és clar, aquí diu: “un estudio o un
informe técnico”, però, bé, al final es refereix als espais a l’aire
lliure. Jo crec que això la conselleria també ho coneix; per
què?, perquè tots els centres, quan fan la seva memòria anual,
tots els centres que tenen aquest problema no fallen, sempre ho
comuniquen. Per tant aquí em sobra allò d’un estudio o un
informe técnico, perquè això ja se sap. Ara, sí que estic d’acord
que estaria bé instar el Govern que en aquests casos que coneix
fes alguna mesura..., em sembla bé allò dels elements... no sé
si han de ser estructurals o no -ja veu que li estic posant tantes
objeccions que quasi m’estic repensant allò de votar-hi a favor,
potser m’abstindré-, perquè també poden ser temporals, també
poden ser temporals aquests elements.

I per últim, com han dit altres portaveus, el punt 8, que
evidentment també s’està fent però, bé, doncs tampoc no tindria
cap problema per donar-li suport. Aquesta és la nostra posició.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo volia fer unes reflexions
prèvies a aquesta PNL. Jo el que veig d’aquesta PNL és que
aquesta PNL en principi, quan la veus, dius, bé, aquesta PNL
és un poc..., té dues parts, una part que és la forma, la forma
que adopta aquest caràcter de bonisme on se cerquen les
millors condicions, se cerquen les condicions de confortabilitat
màxima, d’eficiència energètica, amb les quals, com és normal
i natural, tothom hi està d’acord; és a dir, tothom està d’acord
que les condicions han de ser òptimes per tenir resultat òptim,
i que s’ha d’estar còmode i que com més còmode s’estigui
s’està millor, etc.

Però, per altra banda, també, quan l’he llegida, trob que
aquesta PNL té un fons una mica més pervers, té un fons una
mica més pervers perquè quan la llegeixes fa la sensació que és
tot un caos, com ha dit la Sra. Busquets, és tot un caos, tot està
malament, tot... Bé, a veure, som on som perquè venim d’on
venim. Els centres no estan en condicions òptimes?, cert; els
centres necessiten millores?, cert; els centres...?, exacte, hi ha
de tot. Ara, també fins i tot quan llegeixes es dubta que
s’estiguin complint la llei; dubtar sempre que estem incomplint
la llei, home, jo crec que si estem en un estat de dret pensar que
el Govern, per ser govern, sempre està incomplint allò que
marquen les lleis, ens ho hem de repensar. 

I també hi ha una part que és la que jo crec que és més..., no
sé com qualificar-la; és que moltes vegades diu que els tècnics
facin la feina com l’han de fer. A veure, quan els tècnics fan un
informe, quan els tècnics fan un projecte, els tècnics
compleixen, tots els projectes compleixen la normativa estatal
i europea, faltaria més, per això ho fa un tècnic, no ho fa un
polític. Els tècnics fan els projectes, fan les reformes com les
han de fer. Per tant crec que moltes vegades, quan fem aquestes
PNL, moltes vegades hauríem de repensar una mica el
vocabulari, no dubtar de tot, no tot està malament. Que hi ha
casos que estan malament?, sí; que hi ha casos que estan molt
malament?, també, però no de manera general, ja li ho han dit,
de manera general no.

Crec que, dit això, a l’hora de posicionar-nos, també li he
de dir que té una sèrie de limitacions, perquè demana fer
informes, és cert, però hem de pensar que fer informes, a més
uns informes de tots els centres, això significa dedicar molt de
temps i molts de recursos, recursos humans; molts de recursos,
molts de sous en recursos humans o, si es fa a través
d’auditories externes o d’empreses externes, dedicar sous.
Ciudadanos és el primer que a totes les esmenes sempre, a les
esmenes dels pressupostos, sempre vol reduir de treballs i
informes externs; idò, a veure, si demanem fer informes, això.
Clar, jo crec que demanar fer informes costa sous, per tant és
important, i demanar fer informes en tan poc temps més, perquè
s’han de posar més recursos, és a dir, si s’ha de fer un informe,
com ha dit la Sra. Sureda, al llarg de la legislatura hi pots
dedicar una persona, però si ho has de fer en tres mesos hi
hauràs de dedicar deu persones.
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I això em porta a l’última part del meu plantejament, i és
que si tenim un pla d’infraestructures en el qual es va establir
què s’ha de fer i quines prioritats -jo crec que estem tots
d’acord que per fi tenim un pla d’infraestructures en el qual es
reflecteix, s’ordena com s’ha d’actuar per part de la conselleria-
, intentar introduir fer feines complementàries, el que estem
fent és en certa manera modificar les prioritats; els tècnics que
estan fent informes no estan fent projectes, i aquí jo crec que,
com dic, ens interessa més tenir projectes fets i fer nous centres
que ara informes.

De tota manera crec que al final penso que hem de pensar
si fer això o no, nosaltres no li donarem suport perquè pensam
que la normativa s'acompleix, pensam que en els casos en què
hi ha situacions límits s’hi actua, és a dir, l’any passat hi va
haver casos puntuals als quals no hi havia calefacció, etc, i es
varen resoldre, en una setmana, en dues setmanes es va resoldre
perquè s’han de resoldre. 

Les condicions d’habitabilitat en tots moments està
assegurada, no podem donar a entendre que les condicions
d’habitabilitat i les condicions de... ambientals de centres
escolars són tan negatives com... dóna això.

De totes maneres sí que li donarem suport al punt 8 perquè
ja ho hem dit, quan es fa el que es fa és complir la normativa
estatal i la normativa europea, per tant, crec que això ho hem de
seguir fent i a la resta, sentint-ho molt, no li podem donar
suport. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, comentar a los diferentes
grupos, agradecer los puntos que se van a apoyar y comentar...
vamos a ver, que en el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto
4 no pedimos inversión, pedimos planificación, es decir que ya
se tenga en cuenta que estos problemas que existen en las aulas
en verano son reales, son desde mucho tiempo y empezar a
planificar cómo en aquellos centros donde es prioritario...
poner solución a estos problemas.

Pero nosotros creemos que antes de poner solución a estos
problemas es muy importante cumplir con la normativa, que es
cumplir con la certificación de eficiencia energética de nuestros
centros escolares, que son antiguos y que lo necesitan porque
llevan un gasto energético enorme debido a que no se pone
solución a muchas... muchas infraestructuras, ya sea el uso de
bombillas especiales, el uso de aparatos diferentes, el uso de
cerrar las ventanas, o sea, hay muchísimas medidas que nuestro
plan de eficiencia, el tipo de enchufes, el tipo de aparatología,
hay muchísimas medidas que se pueden mejorar para reducir
ese gasto energético que no se hacen, incluso cuando se
compran aparatos se vuelven a comprar aparatos con lo mismo,
con el mismo tipo de dificultad y las bombillas no se acaban de
cambiar. 

Son cosas muy sencillas pero no se acaban de hacer porque
no hay ese informe que te dice lo que tienes que hacer para
mejorar el centro. No está en todos los centros. 

Entonces, lo que se puede hacer es llenarnos la boca los
políticos de hablar de eficiencia energética y de que hay que
reducir el consumo energético y de que hay que evitar la
contaminación, pero cuando... eso se lo exigimos a las
empresas privadas, pero cuando nos toca hacerlo en nuestras
empresas o en nuestros edificios decir que, bueno, lo dejaremos
para más adelante porque hay prioridades.

Las normativas sobre certificación de eficiencia energética
se tienen que hacer en todos los centros, es que aunque falten
cinco, falten seis o falten diez, se tienen que hacer porque es
una mejora para el consumo energético. 

Por lo tanto, en los puntos 1 y 2 sí que aceptaría, si la
señora de El Pi lo apoya, sí le cambiaría que en esta
legislatura... se realizase a lo largo de esta legislatura estos
informes de certificación de eficiencia energética no en nueve
meses, como pone seis y tres son nueve meses, sino que a lo
largo de la legislatura, porque considero que son normativas
que se han de cumplir y no se cumplen en todos los centros y
hay un gasto energético que nos podríamos evitar. Entonces, sí
que cambiaría... y aceptaría la enmienda in voce para los puntos
1y 2, que pide esta eficiencia energética.

Después, para los puntos 3 y 4, comentar que yo..., o sea yo
sé que esto son informes que llevan un tiempo, que hay muchos
centros, que luego hay que mirar en qué centros priorizamos,
por eso pedía una planificación, no pedía ya una inversión,
porque está claro que son cuestiones que se han ido
acumulando desde hace muchos años y por eso le comentaba al
Sr. Salvador Aguilera que no pedía inversión todavía, sino ir
planificando un poco qué realidad tenemos y qué centros eran
los más importantes, porque es verdad que muchas veces están
mal orientados y en verano es insoportable el calor que hace,
que se llega a 34 grados. Pregunten ustedes al profesorado y
verán como se lo corrobora.

Y después, nada, pues dar las gracias al resto de puntos que
se van a apoyar. También decir que el punto 7 también es de
obligado cumplimiento, el punto 7 que es la evaluación de los
riesgos de seguridad y salud de los trabajadores no está hecho
en todos los centros educativos, no existe en todos..., no se ha
hecho en todos los centros educativos. Por eso, aunque quede
uno, se tiene que hacer.

Y bueno, y nada más, comentar que... agradecer los puntos
que se van a apoyar y comentar que los puntos 1, 2 y 7 se
tienen que hacer porque a día de hoy no todos los centros lo
tienen y lo piden, y así es una iniciativa buena para apoyar, y
que en los puntos 3 y 4 se pide también solamente
planificación, porque es verdad que hay muchos centros y hay
que priorizar.

Y nada más, muchas gracias.

 



934 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 59 / 16 de novembre de 2017 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, abans de passar a votació els demanaria si tots els
grups accepten l’esmena que ha plantejat la Sra. Sureda i que
ha acceptat el grup proposant.

S’accepten les esmenes al punt 1.

Sí, senyora? 

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

És molt breu, però només vull recordar que podríem
acordar una mateixa manera d’actuació perquè hi ha dies en
què no s’accepten esmenes in voce i hi ha dies que sí,
simplement això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, s’accepta una esmena que ha presentat in voce la Sra.
Sureda i el grup proposant l’ha acceptada, això és el que es
demana, l’assentiment. D’acord?

L’altra qüestió és si la Sra. Ballester accepta la votació
separada de tots els punts per facilitar precisament la votació i
el recompte..., molt bé.

Passam a votar el punt 1.

Vots a favor, amb l’esmena incorporada, vots a favor? 5
vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Passam a votar el punt 2, amb l’esmena incorporada. 

Vots a favor? 5... 6 vots a favor.

Tornam a repetir la votació...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, perdó, Sra. Presidenta, és que m’he equivocat, sí, li
agrairia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a repetir la votació.

Vots a favor del punt 2? 5 vots a favor.

Vots en contra del punt 2? 6 vots en contra.

Abstencions, cap.

Vots a favor del punt 3? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Cap abstenció.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta, al punt 3 era amb l’esmena incorporada
del sis mesos també tota la legislatura.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no s’accepta incorporar cap esmena perquè no s’ha
manifestat la voluntat d’incorporar una esmena en aquest punt
i la Sra. Ballester tampoc no s’ha manifestat. Per tant, no
s’accepta aquesta esmena.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Si és així deman una altra vegada la votació perquè jo quan
he explicat l’argument era al punt 1 i al punt 3 que parlava de
sis mesos i jo parlava de tot el... durant tota la legislatura, al
punt 2 no feia esmena perquè eren tres mesos després. Per tant,
demanaria votació una altra vegada del 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, vostè s’ha referit al punt 1 i al punt 2 de...
que acceptava les esmenes de la Sra. Sureda a aquests dos
punts, no al 3.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Jo acceptava que els punts fossin per a tota la legislatura,
però m’he referit al punt 1 i al punt 2 i no he dit el punt 3, és
cert, però acceptava que fos tota la planificació per a tota la
legislatura, però bé, el que és a dir... el que digui la presi...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, el que diguin tots els grups, accepten aquesta
incorporació de... com esmena in voce que accepta la senyora
proposant?

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí)

Per tant, es torna a votar el punt 3...

(Remor de veus)

Està correcte? D’acord. 

5 vots a favor, 6 vots en contra.

Punt 4. 

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra. 

Passam a votar el punt 5.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.
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Punt número 6.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Punt número 7.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra. 

Punt número 8.

Vots a favor? Per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovat el punt 4 de la Proposició
no de llei RGE núm. 9560/17, relativa a refrigeració i eficiència
energètica als centres docents.

No havent-hi més assumptes a tractar...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

... -perdó-, i el vuit, el punt número 4 i el punt número 8... 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

... de la proposició no de llei.

Moltes gràcies.
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