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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Agustina Vilaret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Presidenta... Silvia Limones substitueix Elena Baquero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 10128/17, 6669/18 i 7444/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10128/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedició i entrega de títols acadèmics ofici als amb
l’adequada agilitat.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10128/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a expedició i entrega de títols acadèmics oficials amb
l’adequada agilitat. 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Des del
Grup Parlamentari Popular presentam aquesta iniciativa
referent a l’expedició i l’entrega de títols acadèmics oficials,
perquè la passada legislatura, quan vàrem haver de gestionar
l’àrea de la Conselleria d’Educació, ens vàrem trobar que
l’emissió de títols acadèmics oficials estava aturada des del
curs 2006-2007 fins al 2011. És a dir, els al·lots, els joves, la
gent havia anat fent els cursos, havien obtingut el certificat que
tenien una determinada titulació, però no se’ls havien expedit
el títol oficial signat que acreditava aquella titulació, i això
generava alguns problemes, no per ventura a la gent que potser
havia de continuar fent feina o estudiant a les Balears, però sí
a aquella gent que potser volia sortir a fora, a la península o
altres països, perquè necessitaven aquesta documentació que
els era requerida i no disposaven d’ella.

Nosaltres pensam que això va ser una mala gestió del
govern anterior, evidentment, perquè no és més que un tràmit
administratiu d’anar expedint els títols, d’adquirir la
documentació oficial preparada per fer els títols, preparar-los
i signar-los, i vàrem haver de resoldre, en concret l’any 2015,

vàrem fer amb un increment de partida que vàrem aconseguir
tenir aquell any, on ja s’havia començat una mica la
recuperació econòmica, vàrem poder fer l’expedició de fins
a 32.936 diplomes que hi havia pendents des de l’any 2006.
Clar, això entre títols d’escoles oficials d’idiomes, títols de
secundària i títols de batxiller i de grau superior, ens pareix
que va ser realment una barbaritat, un exemple clar d’una mala
gestió, de no haver destinat la partida corresponent per a títols
oficials, perquè és una partida que hi ha dins la conselleria,
dins els pressuposts corresponents a l’expedició dels títols, i
voldríem que no tornàs a passar aquesta legislatura, que hi
torna a haver els governants del mateix grup polític.

Per tant nosaltres, en prevenció que no torni a passar
aquesta situació, i vist que encara queden uns mesos de
legislatura, presentam o defensam avui aquesta proposició no
de llei d’instar el Govern a garantir que no es torni a repetir
aquest embús ocasionat per aquesta mala gestió, que
l’expedició de títols oficials es faci amb l’agilitat suficient, ja
no només per la gent que ha de gestionar la conselleria sinó
per als mateixos alumnes, i que es reservi per a això una
partida anual suficient per poder expedir els títols i que es
comprometin a emetre els títols en un termini màxim hem
posat de tres mesos següents a què es refereixin, perquè
pensam que és un termini suficient.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Em sap greu no haver estat a l’inici de
l’exposició de la Sra. Riera respecte d’una qüestió que
evidentment, en principi, hauria de ser de consens i hauria de
ser hegemònica entre totes les forces que consideram, estic
segura que de manera unànime, que és una qüestió que s’ha de
resoldre.

El que passa és que una altra vegada ens tornam a trobar
amb aquest tipus d’iniciatives per part del Partit Popular, en
les quals el que fan és reclamar, instar el Govern actual a fer
tots els deures que no varen fer durant la passada legislatura.
Quan aquesta legislatura va començar hi havia més de 50.000
títols sense expedir, i això clarament només pot ser una
herència del Partit Popular, que no va fer els deures que ara
reclama a aquest govern. No és una qüestió, en absolut, d’estar
en contra del que aquí es presenta, i que és necessari agilitar
aquests títols acadèmics oficials en tots els àmbits; en això
des de Podem no estarem en desacord mai, però, francament,
posar sempre el focus en les males gestions dels altres sense
assumir responsabilitats, tampoc no pensam que sigui just.
Llavors hauria de ser una feina, evidentment, de tothom, de
totes les forces de la cambra, de tots els governs de torn,
independentment del seu color, agilitar aquests tràmits, i que
tot això es pogués fer d’una manera fluïda, però donar sempre
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les culpes als altres que governen quan tu no ho fas, tampoc no
pensam que sigui adient, i per aquesta raó votarem en contra
de la iniciativa del Partit Popular. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no ho sé, nosaltres, com a
MÉS per Mallorca, consideram ridícul que la Sra. Riera i el
Partit Popular venguin ara, a l’any 2018, a reprovar una gestió
d’uns quatre anys de..., teòricament a reprovar una gestió d’una
legislatura de 2011 a..., d’abans, no?, de 2011. Vull dir que
sembla com una PNL d’autobombo, Sra. Riera, a més un
intent d’autobombo, perquè la realitat demostra que no hi ha
autobombo, perquè vostè tampoc no va ser tan àgil com hauria
pogut ser. Crec que la Sra. Camargo ja ha posat al dia quina és.
Crec que en aquestes qüestions hauríem de ser més neutres,
amb les dificultats , i entendre a vegades que les qüestions
diguem burocràtiques i les qüestions de gestió dins les
diverses conselleries, vostè que ha passat per diferents
conselleries -ha estat directora general, ha estat secretària
general, ha estat consellera-, i realment nosaltres no podem
votar a favor, ja li dic, d’una proposició no de llei que l’únic
que pretén és penjar-se una medalla vostè, que realment no
existeix perquè el que es demostra amb les dades és que vostè
també va tenir un retard. 

És que nosaltres ni tan sols no li reprovam aquest retard,
jo vull entendre que aquest retard va ser per qüestions alienes
a vostè, que vostè no volia que hi hagués aquest retard en
aquests títols , com nosaltres també entenem que qualsevol
gestor d’una conselleria en aquesta qüestió no fa política, sinó
que fa, intenta fer el que es pugui.

Per tant evidentment, Sra. Riera, nosaltres no volem jugar
al seu joc, que intenta vostè penjar-se una medalla que a més
les dades, ja li dic, que ha comentat la Sra. Camargo, que al
final de la seva gestió tampoc no va ser potser tan àgil com
vostè vol pretendre, i jo crec que el que hem de fer és intentar
entre tots que la gestió en aquestes qüestions sigui realment
justa, i crec que tots el que volem, independentment de la
ideologia en aquests temes, és intentar ser tan àgils com
puguem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. 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. Des d’El
Pi compartim el fons de la qüestió que es planteja en aquesta
proposició no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari

Popular pel que fa a l’expedició i l’entrega dels títols
acadèmics oficials. És cert que hi ha hagut èpoques en què
aquest procediment no s’ha formulat o no ha estat àgil i hi ha
hagut gent que ha hagut d’esperar molt de temps, fins i  tot
quatre anys. Per tant, com deia, estam a favor de garantir que
això no torni passar.

Ara bé, jo no sé si té molt de futur o possibilitats aprovar
una proposició no de llei feta amb un tarannà que evidentment
pareix que aprofita per tornar a jugar a l’“i tu més”, ja no del
que no s’ha fet aquesta legislatura, sinó ja que anam a cercar
reprovar la legislatura 2007-2011. Nosaltres el que podem
assegurar és que creim que qui no ha de pagar aquesta situació
són els estudiants que esperen el seu títol oficial, i per això
ens abstendrem, perquè el que no volem, com dic, és haver de
reprovar dues legislatures enrere, i el que volem és que el
Govern faci l’esforç i posi els recursos necessaris perquè la
gent que ha acabat i ha pagat les seves taxes pugui obtenir el
títol tan aviat com sigui possible.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. 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. Jo crec que la proposició no de
llei que avui ens porta el Partit Popular no té objecte, és a dir,
no té cap objecte, és una mena... una nova categoria de
proposició no de llei que és la proposició no de llei
preventiva, perquè demana que es garanteixi que no es torni a
repetir, o sigui, no ens planteja una situació de present que
s’hagi de resoldre, sinó que ens fa història i parla d’una cosa
que va passar i... instem aquest govern que no es torni repetir
aquella situació sense donar-nos cap informació sobre quina
és la situació actual, quines són les causes d’una hipotètica
situació actual i quines solucions ens proposa el Partit
Popular per resoldre aquesta situació.

És a dir, sembla que l’únic objectiu és renyar el Govern del
segon pacte de progrés. Des d’aquest punt de vista crec que,
des de la tasca que tenim encomanada de controlar l’acció de
Govern, evidentment l’actual, aquesta proposició no de llei és
totalment trivial, és totalment gratuïta, perquè vostè ens parla
que a l’any 2011 hi havia 32.000 títols pendents d’expedir,
està molt bé com a dada històrica, és molt interessant, la Sra.
Camargo ens ha dit que al 2015 n’hi havia 50.000.

Quina és ara la situació? Hi ha un problema ara? S’ha
aconseguit solucionar aquesta situació que sembla que és
endèmica d’endarreriment? Quines causes té aquest
endarreriment? I, quines solucions proposa el Partit Popular
perquè no es torni a donar? Això seria l’objecte d’una
proposició no de llei que porta el títol aquest que porta
aquesta.
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Ara, una proposició no de llei sobre... l’entrega dels títols
acadèmics oficials amb l’adequada agilitat hauria de tenir
aquest contingut que li dic jo.

Jo crec que.... em sembla que ha dit “ridícul” la Sra.
Campomar, jo... m’hi adhereix a aquest adjectiu, és que
analitzem aquest problema parlant del que passava no fa una
legislatura, sinó que en fa dues, és clar, és hilarant perquè
vostès parlen del retrovisor, diuen... quan fem debats acusen
els partits de la majoria que van amb el retrovisor perquè
parlen de la legislatura passada i vostès van amb
l’ultraretrovisor, perquè parlen de la passada no, de l’anterior.

Crec que nosaltres el que hem de fer és controlar el
Govern actual i li asseguro que el dia que vostè ens porti una
proposició  no de llei en què parli de per què hi ha
endarreriment en l’entrega de títols, quines són les causes i
quines propostes ens fa vostè  per resoldre-les, nosaltres hi
votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, a Ciudadanos realmente nos
hubiera gustado que la iniciativa propusiera claramente instar
al Govern que asegure la expedición de los títulos oficiales
con la adecuada agilidad, que realmente es lo que debería ser
esta propuesta porque se ve, obviamente, el retintín y el
retrovisor, cosa que creemos que realmente no conlleva nada
constructivo, al menos en la propuesta, si quieren decirlo en
los motivos, pero en la propuesta no nos parece adecuado.

Igualmente. nosotros esperábamos que de acuerdo que...,
ya no esperábamos que el Partido Popular diera cómo están
ahora los títulos, la expedición, pero sí que esperábamos del
Govern para determinar nuestro sentido del voto, que nos
dijera por parte de los grupos que gobiernan qué datos hay hoy
en día, cómo está hoy en día la expedición de estos títulos.
También nos sorprende que no nos hayan dado ningún dato de,
efectivamente, cuántos títulos hay ahora, que faltan por
expedir.

Y no sé si..., o sea, esto significa que a lo mejor hay
bastantes títulos por expedir todavía, igualmente esperaremos
a que acaben de hablar todos los grupos para votar a favor de
la proposición o abstenernos porque lo que sí que queremos
es que se... todos estos títulos salgan... expeditados porque lo
que no pueden sufrir los ciudadanos es que no cumpla la
administración con sus obligaciones.

Nosotros queremos que todos los títulos estén
expeditados y esperaremos. Si hay muchos títulos esperando

votaremos a favor de la propuesta y si no hay, pues nos
abstendremos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup quan va veure
aquesta iniciativa, la veritat és que és sorprenent perquè, és
clar, en el fons tothom està d’acord que els títols s’han de fer
amb la major celeritat possible, però els títols tenen una
regulació establerta i no es poden expedir a la babalà, s’han
d’expedir seguint tot un procés i un procediment.

El que està clar és que per una sèrie de raons hi va haver un
retard de títo ls que curiosament quan es va acabar la
legislatura passada no s’havia solucionat, és a dir, si tan mal
gestor va ser el segon pacte, que posa aquí la resolució, igual
de mal gestor va ser el Partit Popular perquè, jo li donaré les
dades, Sra. Ballester, en el juliol del 2015 quan es va accedir
a la conselleria quedaven pendents d’expedir, 51.080 títols,
51.080 títols que corresponen a ESO, Batxillerat i FP, que
estaven pendents d’imprimir i d’expedir.

D’aquests 51.000, 7.000 eren corresponents als lots del
2012; per tant, la resta, els del 2013 i els del 2014, que ja no
són de la gestió del pacte, sinó que són de la gestió del Partit
Popular en quedaven 44.000, no és una xifra... no. El que està
clar és que durant el 2016 es va fer un esforç i es va
actualitzar. 

Jo li dic que la situació de..., les dades que m’ha passat la
conselleria, perquè això són dades..., és una PNL molt tècnica,
no hem de fer debat polític, simplement el que em diuen, el
primer trimestre del 2018 es varen enviar als centres tots els
títols corresponents al curs 2016-2017. Per tant, estan
expedint-se el curs..., els que correspon al curs 2017-2018,
d’acord?

Els cursos del... els títol del curs 2017-2018 estan acabant
d’arribar les propostes de centres a la conselleria i després
s’han d’enviar al Ministeri d’Educació perquè en faci la
validació, és a dir, això fins que no acabi és tot un procés, els
centres ara acaben d’enviar les propostes de títols i s’envien.

Durant... el dia 1 d’octubre, a partir de l’1 d’octubre es
començaran a enviar els lots del 2017-2018 al MEC que
després una vegada revisats en començarà l’expedició.

Per tant, a dia d’avui queden per expedir els títols del curs
2017-2018 que no es poden expedir, d’acord?, estan en
expedició.

El que està clar és que aquesta proposició no de llei en el
fons tothom hi està d’acord, però en la forma ja veiem que no,
és a dir..., aquí únicament el que vol és recollir la mala gestió
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d’una cosa que va passar fa dues legislatures i que es deu a una
sèrie de circumstàncies i que durant la legislatura anterior no
es va solucionar. Per tant, no podem criticar als altres el que
jo no vaig fer, és el normal.

I també... comprometre’s a emetre el títol en el màxim de
tres mesos següents als curs al qual es refereixi, hi ha un
procés que és impossible de complir. 

El curs comença dia 1 de setembre, durant els mesos de
setembre i octubre els centres poden enviar les propostes
d’emissió de títols, això ha d’anar a Madrid; Madrid ha de
validar-ho i una vegada que ho validi s’han d’imprimir, expedir
i remetre-ho als centres. Per tant, crec que aquesta
temporalització és mínima. 

Per tant, des del nostre grup trobam que aquesta
proposició no de llei no aporta res, com ja hem dit abans, i per
tant, votarem en contra.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, per culpa de Madrid no és, és per culpa... és (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per
contradiccions... la Sra. Riera té cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Partit Popular
lamentam que no hi hagi suport a una proposició no de llei que
únicament demana una major agilitat administrativa que la que
ens vàrem trobar. Evidentment, únicament es constata una
realitat i és que quan nosaltres vàrem entrar a l’any... o
almanco quan jo vaig trobar la... la gestió no hi havia hagut cap
partida reservada per a tots aquests títols i en un moment de
dificultat econòmica es va haver de posar partida per fer front
a l’expedició de títols que corresponien a altres etapes on
s’era  més generós en els pressuposts.

Els he de dir que evidentment no hi havia cap títol expedit
des de l’any 2006, i evidentment en aquell moment es va haver
de posar la roda en marxa, i  e l que realment es demana en
aquesta proposició és que aquesta roda esperem que continuï
en marxa i si no que es reclami que així sigui. 

Em sap greu que a més hagin fet unes intervencions en un
to un poc irònic. Jo, no ho sé, a vegades..., diu el refrany cree
el ladrón que todos son de su condición. No proposa una
intenció de penjar-se medalles ni de reprovar ningú, sinó de
constatar una realitat administrativa que és ben fàcil de
comprovar, i si vostès consideraven que es podria haver fet
una redacció un poc millor o més ampla no tenien més que
presentar esmenes. Per tant està ben clar des del principi que
no tenien cap intenció de donar suport a aquesta proposició no
de llei.

També em crida l’atenció l’explicació del Sr. Casanova,
perquè ara ens dóna explicacions de la situació àgil que hi ha
avui en dia, un any després d’haver entrar la proposta el Partit
Popular, el setembre de l’any 2017, en què hi havia -em
consta- una situació no tan lleugera com ell presenta ara, i si
realment aquesta situació s’ha agilitat durant aquest darrer any,
que ja ens pareix bé si ha estat així, podrien també haver
presentat una esmena per demanar que d’ara endavant hi hagués
uns terminis que complissin la tramitació administrativa que
exigeix Madrid, però que garantissin també als estudiants que
els títols no es torbarien una altra vegada, havent-hi partida
pressupostària, tres o quatre anys a expedir-se.

En tot cas lament que no hi hagi suport a aquesta iniciativa.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat, passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 10128/17.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant... Abstencions? Perdó.

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

1 abstenció. En conseqüència queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 10128/17, relativa a
expedició i entrega de títols acadèmics oficials amb
l’adequada agilitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6669/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a equiparació del
complement salarial.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6669/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
equiparació del complement salarial. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201806669
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Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 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. A
principis d’estiu vàrem registrar aquesta proposició no de llei,
que entenem que cerca posar o  que va amb un greuge
comparatiu entre treballadors d’un mateix rang però que
treballen a diferents comunitats autònomes. El fet és que
docents de les Illes Balears reben un complement de
residència per minvar el cost que comporta la insularitat, però
aquest complement no ha augmentat des de fa molts d’anys i
ha quedat desfasat si es compara amb el cost de vida, que
evidentment sí que ha viscut un gran augment.

A aquest fet s’ha de sumar que el complement que reben
els docents de Balears és molt inferior al que reben docents
de les Illes Canàries, tot i tenir unes circumstàncies socials i
geogràfiques molt similars. I per posar un exemple, un mestre
de primària a Mallorca rep 75,41 euros mensuals com a
complement; a Tenerife, en canvi, en rep 119,62. Però si ho
comparam, per exemple, amb un professor de secundària, un
professor d’ESO a Menorca té dret a 103,83 euros mensuals,
mentre que un professor del mateix cicle a Tenerife en rep
442. En el cas del complement de residència passa una cosa
molt semblant: un professor, per exemple, de secundària amb
sis anys de residència a Menorca pot rebre 504,24 euros
mensuals manco que un docent amb sis anys de residència a
Lanzarote. 

Crec que aquests exemples serveixen per il·lustrar un
greuge comparatiu que en opinió d’El Pi hauria d’acabar. Per
això vàrem presentar aquesta proposició  i avui debatem
aquesta proposició no de llei, que en el punt 1 insta a negociar
amb el Govern de l’Estat l’equiparació del complement de
residència dels docents de les Illes Balears amb el
complement dels docents de Canàries. En el punt 2 instam el
Govern de l’Estat a augmentar la partida pressupostària
destinada a Balears per tal de facilitar aquest increment en la
partida d’educació que sigui necessària..., o l’increment en la
partida que sigui necessari per poder eliminar aquesta
discriminació. I finalment, en el punt 3 , instam ambdós
governs a incloure aquesta qüestió bé en el REB o bé en un
futur model de finançament autonòmic, perquè a partir d’ara
o a partir de l’aprovació d’aquests aquesta mesura sigui estable
i no depengui dels pressuposts estatals.

Esperam les valoracions de la resta dels grups, i ens
agradaria que ens hi poguessin donar suport. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular valoram crec que positivament el
contingut i la intencionalitat d’aquesta proposta, que el que
intenta és compensar i igualar els costos d’insularitat que
tenen a les Balears els docents. 

Sí és ver que jo volia també plantejar que em genera alguns
dubtes en relació amb el fet que una proposició faci referència
específicament als docents, quan realment en general els
complements d’insularitat i els complements de compensació
que tenen tots els empleats públics a les Illes Balears en
general són inferiors als complements que hi ha a Canàries, i
a més són diferents segons les diferents administracions; és
a dir, els complements, per exemple, d’insularitat que hi ha en
el consell no són els mateixos que hi ha a la comunitat
autònoma, no són els mateixos, per exemple, per als
funcionaris de serveis generals, o no són els mateixos per
exemple per als sanitaris. Per tant jo em plantej si realment no
seria convenient comprovar si s’han fet propostes equivalents
en les diferents àrees a les comissions respectives, o fer una
proposta general que abastàs potser la Mesa general de
l’empleat públic per a totes les Illes Balears, instant, per una
banda, la comunitat autònoma en relació amb els pressupostos
generals autonòmics, i bloquejant potser unes partides, també,
i obligant a unes compensacions totes les administracions
balears, a la vegada que es faci a nivell estatal per a aquells
empleats públics que formen part de la perifèrica o  que
depenen dels pressuposts estatals. També diferenciar les
retribucions bàsiques que fixa l’Estat; pensau que després n’hi
ha d’altres que són les complementàries que fixa cada
administració.

També em genera certs dubtes el fet que s’hagi d’incloure,
es demani incloure aquestes previsions dins el REB, dins el
document del règim especial, o en el model de finançament,
quan parlam d’una part, com deia, de la nòmina, que com totes
les retribucions anuals ve fixada per la part bàsica a la Llei de
pressuposts de l’Estat, i la resta als pressuposts corresponents
a cada administració, autonòmica, local o insular.

En tot cas, com que, deia al principi, fetes aquestes
reflexions la intencionalitat és positiva i pensam que hem de
mirar entre tots per l’interès general, en aquest cas d’aquests
empleats públics, nosaltres votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari
venint sentit parlar d’aquestes diferències, i la veritat és que
apareixen molt ben explicades i recollides a la plana web del
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sindicat Alternativa, que porta temps explicant i fent pedagogia
al respecte del que signifiquen aquestes diferències. Sense
entrar en més detalls, la diferència en euros per any pot arribar
a ser d’un 59% en el cas de mestres d’escola i de formació
professional, i d’un 42% en el cas de mestres de secundària,
entre Mallorca, Tenerife i Gran Canària. Però és que entre
Menorca, les Pitiüses i la resta de les Illes Canàries pot
arribar a un 340% en mestres i formació professional, i, en
secundària, a un 326%. Estam parlant de diferències de més de
3.500 euros a l’any, en un cas, i en el segon cas, de més de
4.000 euros. 

Clar, tot això són qüestions que hauríem de tenir en
compte, sabent també, a més, com ja sabem, que la nostra
comunitat autònoma -sortia ara en titulars fa dos dies- és una
de les comunitats més cares per fer una compra en el
supermercat. Es diu més o manco que el cost de la vida a les
Canàries està al voltant d’un 15% per sota del de les Illes, del
de les Illes Balears. Llavors, clar, tenir aquestes diferències
salarials  tan àmplies i tan voluminoses resulta en el millor
dels casos sorprenent i un greuge important.

No entraré ara a valorar el que ha dit la Sra. Riera, que en
altres feines de l’administració pública això també passa,
perquè sabem que així és, però som a la Comissió d’Educació,
Cultura i Esports i aquí parlam específicament moltes vegades
del que passa en aquest àmbit, en aquest sector del professorat
i és clar, diferències tan significatives, crec que s’hauria de
començar a posar fil a l’agulla per tal de fer-les més minses o
fins i tot inexistents, sabent també que la situació de les
Canàries i la de les Illes Balears és diferents en molts de
casos, però no es justifica de cap de les maneres aquestes
diferències salarials tan... tan summament... significatives.

Per tant, nosaltres, seguint també amb aquesta proposta
que ja feia aquest sindicat Alternativa i que ara ha recollit El
Pi, que ha explicat la Sra. Sureda, i que sobretot el que conté
són instàncies al Govern..., bé una instància al Govern
d’Espanya i dues al Govern de les Illes per tal que es pugui
negociar això i que quedi reflectit dins el REB, i per tal que el
Govern de les Illes pugui dur endavant una negociació amb el
Govern de l’Estat, ara que justament coincideixen en color i
en sintonia de partit, nosaltres pensam des de Podem que és
una bona oportunitat per reduir aquestes diferències i per
acostar-nos a aquests sous, a aquests complements
d’insularitat que tenen a les Illes Canàries.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. No repetiré les dades perquè crec que aquestes
dades que són ja... manifesten aquesta evidència de les
diferències amb l’arxipèlag canari, però bé, manifesten... és

una evidència més de les diferències que hi ha amb l’arxipèlag
canari, no en aquest cas, sinó en molts d’altres i no només amb
aquests complements, però bé, com han dit, som aquí per
parlar d’aquest complement, però jo trob que també hem de
fer menció a això, que aquí tenim des de fa ja molts d’anys i
des del seu inici un REB injust en comparació amb el règim
especial que tenen a les Illes Canàries i també un finançament
injust cap a les Illes Balears. 

Per tant, crec que aquestes dades el que posen en evidència
precisament són aquestes diferències. Aquests complements
està clar que estan desfasats i crec que ha quedat clar.

La Sra. Camargo, jo ... no sabia quin tan per cert se
suposava que era la vida més barata a Canàries, (...), jo supòs
que és aquest 15% més barat viure a Canàries fins i tot que a
Balears i jo em deman fins i tot a veure si fins i tot igualant
aquests complements amb les Illes Canàries si també tendríem
uns compliments justos per als nostres docents. És que ni tant
sols tenc la seguretat que igualant aquests complements fossin
complements justos per als nostres docents en aquest cas, que
és el que discutim.

Des de MÉS per Mallorca és evident que nosaltres sí que
ja amb qualsevol partit que governi a nivell estatal creiem que
s’han de defensar els interessos dels nostres residents, sigui
qui sigui, abans amb el Sr. Rajoy, ara amb el Sr. Sánchez, per
tant, evidentment MÉS per Mallorca sempre estarà a favor de
demanar un REB just, de demanar un millor finançament i en
aquest cas, evidentment, de demanar aquesta negociació amb
l’Estat perquè aquests complements d’aquests docents siguin
justos per al nivell de vida que tenim a les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. 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. Anuncio la posició  favorable i
crec que no cal afegir res més al que s’ha dit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista..., ai, no,
pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Olga Ballester,
per un temps de...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Nosotros votaremos que sí al punto 2
y al punto 3 y nos abstendremos en el punto 1.

 



1630 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 103 / 27 de setembre de 2018 

Creemos que se tiene que estudiar bien la equiparación
para todos los servidores públicos y, bueno, tendría que
explicarse si... si se  tendría que negociar, si ver como... tal
cual lo tienen las Islas Canarias, vamos, la cuestión es que no
creemos que tengamos que decidir aquí exactamente el
aumento de este plus, que és importante. 

Por tanto, nos abstendremos en el tipo de negociación,
pero sí que votaremos a favor de que esta negociación, cuando
se lleve a término y se aumente el plus de insularidad, pues
tendrá que estar recogido en la financiación y obviamente se
tendrán que aumentar las partidas destinadas a Baleares.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup
Parlamentari Socialista consideram que aquesta proposició és
una proposició que és molt raonable, és una proposició que
ens preocupa per recuperar un poder adquisitiu que s’ha
generat per un greuge comparatiu que s’ha acumulat al llarg
dels anys, és a dir, tots sabem que dins del territori espanyol
entre les comunitats autònomes hi ha diferències de sou que
van fins a un 28% entre diferents comunitats i sí que hi ha un
greuge comparatiu en un complement molt específic que és el
complement de residència entre Balears i Canàries.

Nosaltres consideram que és un manera de poder avançar
cap a la dignificació i la recuperació del sou de les persones
i sobretot també el reconeixement social de la figura del
professor. Crec que totes aquestes iniciatives que intenten
equiparar el poder adquisitiu del professorat amb la resta de
l’Estat espanyol són iniciatives que són més que raonables i,
per tant, des del nostre grup no podem d’altra manera més que
votar-hi a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula la Sra. Sureda,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Només vull agrair a tots els grups
parlamentaris el suport a aquesta proposició no de llei.

La Sra. Riera té una sèrie de dubtes, però -com ha dit la
Sra. Camargo i també ara ho ha dit el Sr. Casanova- a part de
ser a la Comissió d’Educació, és vera que aquest
reconeixement cap als docents crec que és important i
comparant, fent les comparatives amb les retribucions o amb

els complements que es donen a les Illes Canàries crec que és
de justícia que s’intenti negociar per als docents de les nostres
illes.

I a la Sra. Ballester la convidaria..., en el primer punt el que
demanam és que es negociï aquesta equiparació, per ventura...,
i evidentment no tendrem la mateixa que Canàries, però
almanco que es negociï i s’intenti lluitar per als docents de les
nostres illes, que puguin tenir aquests complements dignes i
sobretot quan van a altres illes com Menorca, Eivissa i
Formentera. Per tant, li agrairia que s’ho repensàs perquè
demanam negociar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 6669/18. Sra. Ballester,
vol votació separada? No, però ja que ha manifestat la seva
intenció de vot al primer punt diferenciat de la resta passarem
a votar primer el primer punt.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Cap vot en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor del segon i tercer punt?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6669/18, relativa a equiparació del complement
salarial.
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3) Proposició no de l lei RGE núm. 7444/18,
presentada pels Grups Parlamentaris Mixt i  Socialista,
relati va a suport a la formació professional i  a la
implementació de nous cicles d’FP a l’illa de
Formentera.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7444/18, presentada pel grups parlamentaris Mixt i
Socialista, relativa a suport a la formació professional i a la
implementació de nous cicles d’FP a l’illa de Formentera.

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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull dir
que aquesta proposició no de llei parteix, és una iniciativa
conjunta amb Gent per Formentera, per raons òbvies no es pot
defensar per part del grup que la va impulsar inicialment. Crec
que ja es va plantejar una proposició no de llei en la qual
l’exposició de motius és més que extensa; és més que extensa
perquè al final nosaltres, la idea general d’aquesta proposició
no de llei són dues; en primer moment, donar importància a la
formació professional. Per a tots els grups crec que..., i per
tot el que s’ha parlat en aquesta comissió crec que tots els
grups estem d’acord que hem d’impulsar la formació
professional com una eina per millorar la formació dels
treballadors i així millorar també l’adequació entre la
formació i el teixit productiu, i per tant crec que qualsevol
iniciativa que vagi a favor de millorar l’FP és una iniciativa que
hem d’impulsar.

Per altra banda tenim el fet territorial de Formentera. El
fet territorial de Formentera és molt específic, és una illa que
té unes condicions de mesura, d’oferta educativa molt reduïda,
perquè ha anat consolidant-se al llarg de temps. Clar, la
formació professional ha estat al darrere. Per tant nosaltres
consideram que si volem donar un impuls important a la
formació professional també s’ha de donar un impuls més que
important a la formació professional de Formentera, i a partir
del centre que hi ha; només hi ha un centre, que és el centre
Marc Ferrer, en el qual s’aglutina la formació professional
reglada, la formació professional ocupacional. 

Per tant crec que aquesta iniciativa el que pretén és, per
una banda, donar més impuls a la formació professional;
després implicar els agents socials i econòmics en el
desenvolupament d’una formació professional adequada i
qualitat a la realitat de cada espai, i en el cas de Formentera
més, per ser un espai molt concret i tenir una realitat
socioeconòmica molt determinada. El que està clar és que hi
ha un punt específic d’infraestructures, perquè és l’únic lloc
on es concentra tota l’oferta de formació professional de
l’illa, i per tant crec que és adient posar-ho. Per tant el que es
demana és, per una banda, la constatació de la importància de
la formació professional; per altra banda, obrir la mesa de
negociació al conseller insular per ser un territori molt
concret amb tots els agents i fer el mapa de la formació

professional a Formentera, que és molt concret. I, per últim,
millorar les instal·lacions i les infraestructures de formació
professional a l’illa de Formentera per millorar la formació
tant reglada com per a l’ocupació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per torn de fixació de
posicions té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Al Grup Parlamentari Popular ja
ens sembla bé que es presenti una proposició que mira per la
formació professional, perquè realment hem de reconèixer
que no és que hi hagi moltes proposicions de formació
professional en aquesta comissió.

Sí ens sorprèn, de totes maneres, una proposició que es
presenta ara, el juliol 2018, pel Grup Parlamentari Socialista,
al qual pertany el conseller d’Educació , a què correspon
aquesta àrea, perquè el juliol 2018 precisament ara ja som a la
darrera etapa de legislatura, i ens sorprèn perquè s’insta el
Govern a constituir ara una mesa de negociació, que apostar
ara per dotar econòmicament un pressupost per als centres
de... o per a la formació professional que es fa al centre de
Formentera; ens pareix que és un poc tardà. Fa referència a una
sèrie d’apostes que es posaran en marxa, se suposa, en una
propera legislatura, i indirectament s’està constatant que no
s’han fet aquestes feines durant aquesta. També és ver que la
proposició no de llei no es podia presentar abans si es refereix
a un pla que s’ha presentat també el juny 2018. Per tant, a
nosaltres ens sembla que hi ha una certa incoherència entre
voler dir que el Govern aposta quantitativament i
qualitativament per la formació professional quan se l’insta a
fer una mesa de negociació i a posar doblers de cara a l’any
que ve, 2019, un pressupost que no es gestionarà ni
íntegrament per aquest conseller a què em referia abans.

En tot cas, com deia al principi, que ja és positiu que hi
hagi una proposta de formació professional, i més a una illa
com Formentera, que té unes determinades necessitats, uns
serveis i potser unes característiques més pròpies, a nosaltres
ens agradaria donar suport als apartats segon i tercer, i
demanaríem si fos possible fer una votació  separada per
poder-nos abstenir, d’aquesta manera, a l’apartat primer.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, des del nostre grup parlamentari,
un poc en la mateixa línia de la Sra. Riera, no del tot però sí en
certa mesura, volem expressar la necessitat de fer més
polítiques, amb més inversió i més idees, en aquesta etapa o
en aquesta part de la formació que és la formació
professional, i que a les Illes és francament un deute històric
en el qual no s’ha posat mai molt d’èmfasi, tenint a més a més
una població escolar com la que tenim, que està subjecta a
l’abandonament primerenc i al fracàs escolar, i segurament
essent aquesta via de la formació professional una de les
sortides més adients i més intel·ligents per tal d’evitar aquest
abandonament primerenc i el fet que la gent d’aquí, els nostres
estudiants, quedin sense cap títol.

La formació professional bàsica és molt reduïda, el tipus
de sortides i de títols que s’ofereixen aquí i que s’ofereixen a
cadascuna de les Illes és molt reduït, i per tant tots els
esforços que es destinin a millorar aquesta part de la formació
professional inicial, que engloba també la bàsica, de grau mitjà
i de grau superior, són absolutament necessaris. 

I estam d’acord amb tot el que s’expressa a l’exposició de
motius, que és molt llarg i molt ben explicat, i senzillament
podríem lamentar el fet que..., no és un retret a ningú i és una
qüestió que hauria de preocupar-nos a tots, el fet que no es fa
el suficient perquè la formació professional sigui realment
una sortida en la qual pensassin més estudiants de les Illes. Si
tot això que es diu s’està fent, nosaltres estam contents, però
pensam que aquesta branca de la formació s’hauria d’enfortir
encara més.

En tot cas votarem a favor d’aquesta iniciativa. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Està clar, crec que tots estam d’acord que la
formació professional ha estat l’assignatura pendent, la gran
oblidada, tant en recursos que han posat les diferents
administracions, jo crec que aquí és una corresponsabilitat de
tots els governs que han governat en aquesta..., bé, ara parlam
de les Illes Balears, i també una qüestió de posar recursos per
millorar la seva imatge, pensant a més que és una demanda de
trobar professionals del sector productiu, una demanda que hi
hagi professionals més ben formats en formació professional
i en oficis, i en una sèrie de qüestions que a vegades
requereixen aquestes titulacions.

Per tant nosaltres, en qualsevol cas, crec que com ha dit
està molt ben explicat en aquests antecedents, però volíem
remarcar que estam satisfets, des de MÉS per Mallorca, de la
feina que s’ha fet des de la direcció general responsable de

formació professional, la directora Maria Alorda, perquè crec
que s’han fet durant aquests tres anys moltes actuacions que
no s’havien fet abans, i s’ha ampliat moltíssim l’oferta i s’ha
millorat moltíssim la qualitat. Tot això ha fructificat en aquest
primer pla integral de formació professional de 2018 a 2021,
com diu aquesta proposició no de llei, amb 428 milions
d’euros, i que podria arribar..., amb els objectius d’arribar el
2021 a 40.000 estudiants. Bé, potser que hagi arribat tard però
ha arribat. És un pla de xoc que crec que és necessari i que
crec que tots hem d’estar satisfets que sigui aquí, i  per a
nosaltres s’ha de destacar que l’objectiu sigui que en quatre
anys s’incrementi un 48% el nombre d’alumnes en formació
professional és molt positiu; que també l’any 21 s’esperi que
hi hagi un 30% d’ocupats que facin ús d’aquesta..., que es
puguin formar, i el 25% dels ocupats que es puguin formar
amb cursos de formació professional, i que també, cosa
demanada molt, jo crec que sí, que al final també prevegi
aquests centres de referència nacional en nàutica, turisme i
atenció a les persones, i aquesta formació dual i aquests
programes de segona oportunitat.

Per tant nosaltres hem de reiterar, no?, reiterar que aquest
primer pla hagi arribat, hagi arribat en aquesta legislatura i ha
arribat amb un govern, amb uns acords pel canvi i nosaltres,
d’això, n’estam satisfets i ho aplaudim.

És evident que votarem a favor d’aquesta proposició no de
llei. Creiem que sempre que es constati que hi hagi una
demanda i una necessitat a l’illa de Formentera i que hi hagi...,
diguem, que es pugui fer aquesta oferta a l’illa de Formentera
perquè es cobreixi i que es millorin les seves infraestructures,
sempre ho consideram positiu.

Per tant, MÉS per Mallorca hi votarà a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. 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, des d’El
Pi hem parlat moltes vegades de la formació professional com
un tema cabdal per a l’educació dels joves de les nostres illes,
així com per fer front a... o ajudar a fer front, perquè
evidentment no és l’única manera, a les elevades taxes
d’abandonament i fracàs escolar que tenim en aquesta
comunitat.

Hem fet preguntes, tant orals com també per escrit, i
vàrem fer una proposició no de llei que instava el Govern a
redactar un pla d’infraestructures de formació professional ja
que al Pla d’infraestructures educatives elaborat a principi de
legislatura es va deixar fora aquest estudi i la valoració de
l’estat dels espais destinats a l’ensenyament d’FP.

Per tant, tot el que sigui donar suport a la formació
professional per a nosaltres ja va bé.
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En aquest cas, la proposta fa referència concretament a
l’illa de Formentera i a l’oferta acadèmica que allà hi ha.
Entenem que disposa d’una oferta molt limitada, que pot tenir
a veure amb el fet d’aquesta davallada de matriculats ja que els
tres FP que s’ofereixen són bàsicament tots relacionats amb
la restauració.

Com és obvi, joves de l’illa que tenen altres inquietuds
professionals es veuen obligats a haver de sortir de l’illa i això
suposa... o tot el que això pot suposar per a ells i per a les
seves famílies, es podria mirar de resoldre.

Per tant, passant als acords concrets de la proposició no de
llei, al punt 1 es constata aquesta importància del Govern que
ha apostat per la formació professional o per l’ampliació
qualitativa i quantitativa, crec que s’ha fet feina, però també
pens que queda molta feina per fer i, com dic, pensam que és
bàsica aquesta formació professional per intentar incentivar i
ajudar els joves que no tenen clar el seu futur per a donar-los
una eina que els pugui ajudar i preparar per al seu futur laboral
i crec que s’hi ha de fer una aposta molt clara. És vera que a
Treball també s’ha fet feina, però -com dic- crec que hi ha
molta feina per fer i que és important que es faci.

Ens sembla bé la manera de plantejar aquesta mesa de
negociació perquè no es prengui cap decisió de manera
unilateral i es pugui estudiar amb profundidat quina oferta de
formació tendria més èxit i ajudaria més els joves de
Formentera, que en parla al segon punt, i pel que fa al tercer
punt, estam d’acord a destinar una partida per a noves aules a
l’IES Marc Ferrer. Però també vull dir que tendríem les coses
més clares si tenguéssim aquest pla d’infraestructures i aprofit
per demanar al diputat socialista si d’aquest tema ens podria
dir res.

De totes maneres vull dir que donam suport a aquesta
iniciativa perquè pensam que és cabdal per al futur dels joves
de la nostra comunitat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. El Sr. Josep Castells té cinc
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deu minuts, perdoni.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, intentaré no esgotar-los. Aniré punt per punt,
respecte del primer punt la veritat és que a mi m’incomoda
prou votar aquests tipus de declaracions d’elogi... diguem, de
l’acció de govern, és a dir, crec que realment no és el que ens

pertoca a nosaltres. No cal dir que jo estic totalment a favor,
i he donat suport a moltes iniciatives en les quals es demanava
al Govern que posés en marxa accions de formació
professional, crec que el pla de formació professional és un
instrument molt útil, molt necessari i a més a més crec que és
de molta qualitat, però, com que moltes vegades critiquem uns
blocs respecte d’altres a aquest parlament, crec que... fer
declaracions amb aquests elogis... desmesurats -diguem-, a
l’acció de govern que normalment comencen amb l’expressió
“constata que” jo no m’hi sento còmode i per tant, no votaré
a favor d’aquest punt i si de cas m’hi abstindria.

Quant al segon punt, hi estic totalment a favor, penso que
és el que toca fer tot i que a mi em grinyola una mica
l’expressió “mesa de negociació”, perquè això tècnicament no
és cap mesa de negociació perquè aquí no hi ha unes parts que
negociïn res, si de cas serà un grup de treball, perquè, és clar,
un institut de secundària no negociarà amb la conselleria o un
institut amb el Consell de Formentera quines titulacions hi
haurà. No em sembla un objecte de negociació, sinó un
objecte de canvi d’impressions i de determinació de prioritats,
de contrastar-ho amb els recursos disponibles i veure què es
pot fer i què és més prioritari fer. 

Tot i així, si volen deixar “mesa de negociació”
evidentment hi votaré a favor també, tot i que -com dic- crec
que el terme no és l’adequat i indueix d’alguna manera a
equívocs sobre quina és la feina d’aquesta instància que es vol
crear.

I respecte al punt tres, és clar, jo he criticat en moltes
ocasions a proposicions no de llei de l’oposició que es
demanessin inversions en centres si això no estava dintre del
marc del Pla d’infraestructures educatives, perquè crec que
precisament l’avantatge del Pla d’infraestructures educatives
és disposar d’un instrument global, un quadre de comandament
global de com es duen a terme aquestes infraestructures
educatives.

Jo no tinc present si aquesta inversió està al Pla
d’infraestructures educatives, m'imagín que sí, però pens que
per ser coherents amb el que molts dels portaveus hem afirmat
moltes vegades aquí quan s’han debatut proposicions no de llei
en què es demanaven inversions puntuals, en què sempre hem
dit, doncs que aquest és un tema que s’ha de debatre al
pressupost i que és un tema que a més a més ha d’estar
contemplat al Pla d’estructures educatives, jo crec que
quedaria més coherent que en aquest punt s’afegís l’expressió
“en el marc del Pla d’infraestructures educatives”, perquè em
sembla que és l’exigència de rigor que ens vam posar quan vam
donar suport a aquella que és un pla d’infraestructures
educatives, que és que hi hagués una visió global i no anéssim
a cops de... de PNL on es digués ara s’han de posar els doblers
aquí, ara s’han de posar els doblers allà.

Tot i així, com que ja diu que aquí el que es demana és
dotar el pressupost autonòmic, per tant, no es diu que es faci
aquesta inversió, sinó que es demana que això estigui al
pressupost, que és realment l’instrument on s’ha de resoldre
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això, encara que no acceptin la meva esmena in voce
igualment m’abstendria en aquest punt.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos nos vamos a
abstener en el punto 1, creo que ya se ha dicho aquí, nosotros
realmente no estamos de acuerdo en que este govern haya
apostado por la ampliación cualitativa i cuantitativa de la
formación profesional.

En los puntos 2 y 3, vamos a ver, vamos a apoyarlos, pero
resaltando que no es el modelo de Ciudadanos. Ciudadanos ha
dicho muchas veces en estas comisiones que para nosotros la
formación profesional no tiene que estar dentro de los centros
de secundaria; nosotros siempre apostamos por centros
integrados y específicos, con infraestructuras propias,
adecuadas, bien dotadas, y que las directivas sean específicas
de los centros de formación profesional. Creemos que es muy
importante que las directivas específicas para formación
profesional sean las que dirijan estos centros integrados.

Aun así sabemos de la especificidad y singularidad de
Formentera. Ahora es el único centro que tiene que puede dar
formación profesional y bueno, por eso lo apoyaremos porque
aun así creemos que se ha de empezar a dar ya estos ciclos
formativos y más adelante siempre se puede hacer un traspaso
a... y tener una infraestructura propia y bien dotada. 

Sí que es verdad, también se ha dicho aquí, que existe un
plan de infraestructuras, Ciudadanos siempre ha apoyado
cuando se ha traído aquí una nueva infraestructura
independientemente del plan..., puesto que realmente lo que se
está viendo es que tampoco se está cumpliendo el plan.

Por lo tanto, bueno, apoyamos aquellas urgencias que traen
aquí los grupos y al final va a ser siempre el Govern el que va
decidiendo qué infraestructuras se llevan a cabo, puesto que
hay muchísimos solares, y se hizo un plan de infraestructuras
diciendo que se iban a presupuestar centros escolares, cuando
después el conseller nos dice que ni siquiera tienen el solar.
Por lo tanto sabemos que pueden ir agilizándose y llevándose
a la práctica otros centros que sí se presupuestaron más tarde
pero que parece que sí que se pueden llevar a cabo.

Por lo tanto, como esto es un poco caos, sí que
apoyaremos el que venga presupuestado para 2019. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara té la paraula el grup
proposant. El Sr. Casanova té cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo seré molt breu, moltes gràcies, Sra. Presidenta.
Únicament volia agrair el suport a aquesta iniciativa, i volia fer
una sèrie de puntualitzacions.

Respecte del punt 1, de constatació, ja ho he dit a la
proposició anterior, que crec que aquí també hem de fer algun
gest per dignificar; crec que aquesta constatació, primer, sí
que es constata que la formació professional ha canviat, i
molt, crec que ha canviat i molt, en aquests tres anys, perquè
s’ha anat dignificant i posant allà on li correspon, però bé... 

I respecte de la incoherència del punt 2, que algú ha
remarcat, he de dir que tal com marca la proposició no de llei
això es fa a partir del Pla integral de la formació professional
que surt del Pacte per la competitivitat, és a dir, hi ha un pacte
per la competitivitat i l’ocupació de qualitat que s’està donant,
és a dir, els governs de progrés sempre funcionen a través de
meses de negociació i de pactes, de pactes de caràcter més
genèric, i a partir d’aquí surt aquest pla. Això fa que aquest
pla..., jo el que li dic és que aquest pla és genèric, és genèric
de Balears, i com bé hem dit Formentera té una situació molt
concreta i uns agents molt concrets , i  s’ha de donar una
solució molt específica. Per això s’estableix una mesa de
negociació específica de Formentera, per donar-li un caire
territorial.

Pel que fa a les infraestructures he de dir que, tal com està
redactat el punt, és executar una projecte per a la construcció
de noves aules; no és la construcció de les aules, sinó un
projecte, perquè no forma part precisament del Pla
d’infraestructures educatives perquè aquesta proposta no fa
una proposta de construcció d’aules en infraestructures
educatives, sinó aules en formació professional, i això va en
relació amb el que ha dit la Sra. Ballester, que el model és un
model de centres integrats. Clar que sí, en formació
professional el model ha de ser un model en centres integrats
on s’imparteixi tota la formació professional reglada i
ocupacional, inicial, tota. Però a Formentera no pot existir un
centre integral, perquè és el centre, tan sols n’hi ha un, tal sols
n’hi ha un. Per tant nosaltres en aquesta proposta del que es
tracta és d’afegir aquestes quatre aules precisament per
impartir la formació professional ocupacional, la formació
professional per a l’ocupació, per afegir un altre vessant a la
formació professional que s’imparteix a Formentera, perquè
a Formentera hi ha cicles formatius, però, certificats, no se
n’imparteixen, i això és el que es pretén, poder impartir
certificats de professionalitat que fins ara no s’imparteixen, i
fan falta professionals en aquest (...). Quins certificats?, s’han
de decidir en una mesa de negociació, precisament on es
decideixi per part dels agents socials quins certificats de
professionalitat calen per donar resposta a les necessitats
socioeconòmiques específiques de l’illa de Formentera.

Res més, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Acabam el debat i passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 7444/18.

Atès que hi ha hagut diferents grups que han manifestat la
seva intenció de votar de manera diferent els punts d’aquesta
proposició, passarem a votar separadament el punt 1, i després
els punts 2 i 3.

Vots a favor del punt 1?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra del punt...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, 6...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a repetir. Vots a favor del punt 1?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra del punt 1?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar els punts 2 i 3. Vots a favor?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. Jo demano votació separada
d’aquests dos punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Castells. 

Passam a votar el punt 2.

Vots a favor del punt 2?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor del punt 3?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7444/18, relativa a suport a la formació
professional i a la implementació de nous cicles d’FP a l’illa
de Formentera.

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