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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Manel Martí substitueix Josep Castells.

Compareixença del Sr. Jaume Ribas i Seguí, director
general d’Innovació i Comuni tat Educativa, i  del Sr.
Vicenç Arnaiz i Sancho, en representació de la Comissió
Tècni ca 0-3, per tal que exposin les seves diagnosis,
conclusions, propostes i  recomanacions en relació amb
les tasques de la Comissió 0-3. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la compareixença del Sr. Jaume Ribas i Seguí,
director general d’Innovació i Comunitat Educativa; i del Sr.
Vicenç Arnaiz i Sancho, coordinador de la Comissió Tècnica
0-3, per tal que exposin les seves diagnosis, conclusions,
propostes i recomanacions en relació amb les tasques de la
comissió.

Assisteixen el Sr. Jaume Ribas i Seguí i el Sr. Vicenç
Arnaiz i Sancho i la presidència, en nom de la comissió, els
dóna la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Jaume Ribas, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I
COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Primer de tot ,vull demanar disculpes per aquesta veu, duc un
constipat un poc fort que no arribam a curar i esper que la veu
m’aguanti.

La compareixença és per fer una mica la presentació del
document marc que s’ha anat treballant aquests mesos a partir
de la comissió. Tradicionalment a les Illes Balears l’educació
infantil ha estat gestionada de manera generalitzada des de
l’àmbit municipal, a partir inicialment d’una regulació estatal,
però a partir de l’any 2008 es varen publicar dos decrets
importants, dos decrets de regulació autonòmica importants:
el Decret 60/2008, que regulava els requisits mínims que
havien de complir els centres d’educació infantil que
s’establissin i que haguessin de ser autoritzats per la
Conselleria d’Educació; i per altre costat el Decret 131, que
era un decret que creava una xarxa de les escoletes públiques
i els serveis per a l’educació de primera infància, i també
creava l’Institut per a la Primera Infància.

A partir d’aquell any l’Institut per a la Primera Infància es
va encarregar d’ordenar el primer cicle d’educació infantil, de
promoure els programes de col·laboració entre altres

administracions, eminentment municipals, i d’establir els
models de conciliació de la vida familiar i laboral a partir de
propostes educatives, entre altres competències. Institut de la
convivència que precisament el primer director va ser en
Vicenç Arnaiz, que ens acompanya avui.

Paral·lelament en aquell moment també el Ministeri
d’Educació va aprovar el mes d’agost de 2008 el Plan Educa
3 per impulsar i fomentar l’educació 0-3 anys amb la
construcció d’escoletes dins l’àmbit públic. Era un pla molt
ambiciós de quatre anys, que tenia una previsió de despesa de
més de 1.000 milions d’euros a l’àmbit de tot l’Estat. A partir
d’aquest pla en un període de quatre anys, de 2009 a 2012,
varen arribar gairebé 14 milions d’euros de l’Estat, que es
varen afegir al pressupost que tenia la comunitat autònoma,
que en aquest període va ser al voltant de 3 milions d’euros, i
en aquell moment es va donar un gran impuls a la construcció
d’escoletes públiques a partir de convocatòries de subvenció
o d’ajuda als ajuntaments per a aquest desenvolupament.

Aquest pla Educa 3 va queda tancat o va quedar truncat el
2012. Dins la legislatura de 2009 a 2011 la inversió, com he
dit, per part de la comunitat autònoma, de doblers de la
comunitat autònoma més els doblers del ministeri, va ser de
3 milions d’euros; en el període de 2012 a 2015 no va arribar
al milió d’euros, i ja dins aquesta legislatura des de 2016 a
2018 la inversió total va ser de fins a 5 milions, o un poc més,
5.200.000 euros, als quals s’afegeixen els 4,5 milions que es
varen aprovar en el pressupost de 2019.

Però al mateix temps..., bé, en aquests moments hi ha una
xarxa d’escoletes públiques, gairebé totes municipals, que està
complementada per una xarxa també d’escoles privades
autoritzades per la Conselleria d’Educació, que són el que
consideram les escoletes educatives. Però al mateix temps hi
havia o  hi ha una xarxa de guarderies assistencials que en
aquest moment funcionen simplement amb una regulació, amb
una llicència administrativa dels ajuntaments. En un moment
determinat des de la Conselleria de Serveis Socials es va voler
fer una regulació respecte d’aquestes guarderies, però es va
generar un moviment social i educatiu que ho posava en
qüestió, i a partir d’aquell moment, a partir d’una PNL que es
va presentar en aquest parlament, es va instar el Govern de les
Illes Balears, a partir de la Conferència de Presidents dels
consells insulars, a la constitució d’una comissió tècnica de
treball, que és la comissió tècnica que ha elaborat aquest
document.

Aquesta comissió tècnica es va constituir dia..., bé, la
Conferència de Presidents que va aprovar la constitució
d’aquesta comissió tècnica va ser dia 9 de maig, si no ho tenc
mal apuntat, i la constitució de la comissió es va fer ja dia 30
de maig. De dia 30 de maig a l’arribada d’aquest document, la
comissió ha anat desenvolupant tota una feina, una feina de
recerca, d’informació, de recerca de documentació i també de
debat, per poder arribar a aquest document, que és un
document de consens perquè es va aprovar per unanimitat a la
comissió. 
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La comissió s’ha estructurat a dos nivells; per un costat
s’ha reunit pràcticament de manera mensual en plenari, s’han
fet fins a nou plenaris; però al mateix temps es varen
constituir quatre grups de treball per anar treballant diferents
aspectes, que s’han anat reunint de manera periòdica però que
també s’ha anat fent molta feina a través de correus
electrònics, a través de documents de Drive... Per tant és un
document molt treballat, molt pensat, i molt consensuat,
perquè com he dit es va aprovar per unanimitat.

Els grups de treball que es varen constituir en el seu
moment varen ser el Grup 1, que tractava sobre els centres
públics, sobre la situació i les recomanacions per als centres
públics; el Grup 2, que es va centrar en els centres privats i en
els centres no autoritzats; e l Grup 3, sobre l’equitat en el
sistema educatiu de 0 a 3 anys; i el Grup 4, que feia referència
a la implicació, o a la participació, o a la formació, o  a les
activitats per fer amb famílies. Com ja he dit, aquest treball els
grups de treball l’han desenvolupat de manera presencial però
també a través de correu electrònic i de Drive, i el resultat és
aquest document que, si no ho tenc mal entès, es va fer arribar
al Parlament, i la Presidència del Parlament ho ha fet arribar
als grups parlamentaris. Per tant tots heu tengut l’oportunitat
de llegir-lo.

Aquest document està estructurat en cinc capítols
diferents. El capítol 1 parla sobre el mapa escolar de 0 a 3,
realitat i necessitat; el capítol 2, sobre escoles infantils
públiques i la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears; el
capítol 3, sobre centres d’educació infantil privats i centres no
autoritzats; el capítol 4, l’equitat al primer cicle d’educació
infantil a les Illes Balears; i el capítol 5, les famílies,
competències i necessitats. Conté poc més de 120
recomanacions, i com he dit és un document que té el suport
unànime de tots els membres de la comissió, i és un document
que fa una sèrie de recomanacions que van a tot l’àmbit de
l’espectre administratiu, per dir-ho de qualque manera; hi ha
recomanacions o  reclamacions al Govern de l’Estat, hi ha
recomanacions que van dirigides al Govern de les Illes
Balears, n’hi ha que van dirigides als ajuntaments, i n’hi ha que
van dirigides als consells insulars. Però també fa una reflexió
d’implicació de la societat dins aquest àmbit 0-3 tan
important.

Vull acabar la meva intervenció fent un reconeixement als
membres de la comissió que han participat a les diferents
reunions i en el debat que, com he dit, és un debat molt
enriquidor, que ha tengut participació molt àmplia i  que ha
donat el resultat d’aquest document. Per tant vull fer un
reconeixement a Francisca Mas i Esteva, que participava en
representació del Govern; a Isabel Reyes Sánchez i a Ana
Maria Torres Martín que participaven en representació del
Consell Insular d’Eivissa; Esperança Suñer Torres i Alba
Fourniet Expósito que participaven en representació del
Consell Insular de Formentera..., perdó, Alba Fourniet
Expósito posteriorment va substituir a Esperança que era la
titular, també del Consell de Formentera, Rosa Martí Julià; del
Consell de Mallorca Rosa Mas Ramis i María José Jiménez
Serrano; del Consell Insular de Menorca Vicenç Arnaiz
Sancho, que també ha actuat com a coordinador de la

comissió, i Sili Liz Olives; per part de COAPA, que també hi
havia representació de l’àmbit de les famílies, Catalina
Cebrián Alcolea; dels col·lectius 0-3 de les Illes Balears,
Àngels Camps Buenaventura; de la UIB, Maria Antònia Riera
Jaume i Pep Lluís Oliver; de la FELIB, Natàlia López Vives;
d’UNICEF, es varen anar alternant Mercedes del Pozo i
Patrícia Greses, i com a secretària va actuar Maria Magdalena
Quetglas, que és funcionària de la Conselleria d’Educació.

El meu reconeixement a la tasca que han fet o que hem fet
tots per elaborar aquest document marc que seguidament el Sr.
Vicenç Arnaiz explicarà el contingut d’aquest document. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribas. Ara té la paraula el Sr. Vicenç
Arnaiz, per un temps de quinze minuts.

EL SR. COORDINADOR DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 0-
3 (Vicenç Arnaiz i Sancho):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies diputats, diputades, i
gràcies a tot el col·lectiu de 0-3, que n’hi ha molts que volien
venir i s’ho estan mirant per streaming, per tant, ho estan
veient, els saludam també. 

Jo esper estar a l’alçada del nivell de feina que s’ha fet,
exposar un document molt tècnic de 150 pàgines en un quart
d’hora està per sobre de les meves capacitats, faré el que
podré. 

L’encàrrec de..., en Jaume ha agraït als membres, moltes
gràcies, nosaltres també volíem agrair al Parlament tot el que
ha fet, e l Parlament, com mai, s’ha implicat, vostès s’han
implicat amb el 0-3, amb la PNL, amb els pressuposts, amb la
moció, amb els debats; a mi em sembla que mai el 0-3 havia
estat tan present dins el Parlament com ara. Així que ho
agraïm i sabem que això no és fàcil, que du feina, du
maldecaps i du tensions i sobretot du acords.

Vostès em van encomanar sobretot, com a primera passa,
que féssim una anàlisi de la realitat, i és el que vam fer, hem
fet un mapa escolar, no estava fet; la veritat és que ha dut
molta feina, el primer mapa escolar que es va fer es va fer el
2008, el vaig fer jo quan aquell any estava a l’IEPI, el vaig fer
en un capvespre, hi havia 60 escoletes a tota Balears, vull dir,
que en un capvespre i l’endemà el vaig passa a net i el mapa va
estar fet, i hi havia na Rosa també per allà prop i el vam fer. 

Aquest és el mapa, la imatge del mapa que hi ha, el tenen,
vostès el tenen i segur que se l’han mirat i se l’aniran mirant.
Com qualsevol imatge global aporta una informació i n’amaga
d’altres, com a informació global a tenir en compte és que a
Balears hi ha un 35%..., hi ha una oferta per al 35% d’infants,
la mitjana estatal està en el 37,5, i el recomanable se’n va al
50-55%, depèn d’entorns, no és el mateix Ciutat de Palma, on
els vincles familiars i el suport familiar és inferior a les
poblacions petites, on es manté molt la xarxa familiar, llavors
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necessiten menys recursos d’escoletes. Globalment a Balears
hi ha dues places públiques per cada plaça privada, de cada tres
places que n’hi ha hi ha dues places públiques i una privada,
globalment.

A Formentera n’apareixen poques, però les representants
de Formentera sempre han insistit que, a part d’una escoleta
que es troba en tràmit d’autorització, per això no apareix, en
tenen prou, que no en necessiten més, perquè a l’estil i a la
cultura d’Eivissa ja els va bé així. 

I Menorca té cobert el 75% d’oferta de places i Mallorca
manté la mitjana global d’aquest 32-33%, però la nostra
sorpresa, perquè no ho comptaven, era que sempre es deia, és
que a Mallorca és un desastre i el que està bé és Menorca. Idò,
hem descobert, i per això hi ha aquest gràfic, hem descobert
que a Mallorca hi ha zones que estan molt bé, si Menorca és
un referent idò estan al nivell de Menorca. No és cap referent,
però diguéssim que dins Mallorca hi ha territoris com
Menorca quant a recursos.

Aquí ho tenen, ho tenen al document també; dels 53
municipis n’hi ha 20, és a dir, un 40%, un 40%, que tenen més
del 50% de places. En principi, en tenen prou, pot haver-hi
algun lloc on es donin circumstàncies que en necessitin més,
però hi ha un 50% de municipis que..., -perdona-, hi ha 20
municipis, que representen el 40%, que tenen més del 50% de
places. Hi ha 10 municipis que tenen més del 37,5 i menys del
50. O sigui, per sobre de la mitjana nacional hi ha 30
municipis, que açò equival al 60% de Mallorca. Està bé,
diguéssim, Mallorca no és un desastre en aquest sentit, eh!, en
aquest sentit no és un desastre.

El problema on és? Bé, en queden 13..., queden 23
municipis, d’aquests 23 municipis n’hi ha 7 que tenen menys
de 10 infants; s’ha de pensar si a aquests municipis es
necessita escoleta. No ho sé, Menorca, per exemple, a
Fornells té una escoleta amb dos, tres infants, té avantatges i
té inconvenients, però bé, n’hi podria haver altres alternatives
d’acollida educativa que no tenguessin l’estructura d’escoleta.
Quan arribem a aquest..., bé, idò, açò són 7 municipis a
Mallorca: Ariany, Banyalbufar, Búger, Costitx, Escorca,
Estellencs, Fornalutx, Llubí..., no, Llubí ja en té més, aquests
7.

Llavors, per què Mallorca té una mitjana baixa? Perquè hi
ha 7 municipis, 7 grans municipis que estan malament, però
són 7, no és Mallorca, són 7 grans, açò té importància
numèrica, però són 7 municipis que, pel que sigui, no han
entrat en dinàmica; Palma va ser la primera que va construir
escoletes, va construir un patronat i en aquell moment donava
unes altres expectatives, després va quedar aturat pel motiu
que sigui, no?, però són 7 municipis, Palma n’és un, els altres
són Llucmajor, Inca, fins i tot Muro i Son Servera que no en
tenen cap, però parlam de 7-8 municipis.

D’acord, llavors, d’aquests que no arriben, d’aquests 16
que no arriben al 37%, 37,5%, n’hi ha que necessiten una aula
per arribar al 37,5. Si parlam en termes de dotació de recursos
d’escoletes, Mallorca ha de pensar en 7 municipis, la qual

cosa és molt diferent que dir que Mallorca és un desastre i que
l’única que està bé és Menorca; no és cert, a Mallorca hi ha un
territori molt gran, més de la meitat que està bé o molt bé.

Bé, llavors vostès ens proposaven, ens demanaven, ens
encarregaven que parléssim de necessitats i de propostes. A la
comissió ja es poden imaginar que... érem 16, molts ni ens
coneixíem i a més que cada un du una història absolutament
diferent, o de Formentera amb Menorca o d’Eivissa, gent que
venia de la FAMPA, gent que venia de la Universitat, i quan
vam començar a analitzar el problema vam veure un fil comú
a tots, tots estàvem seriosament preocupats per la situació que
viuen les famílies a Balears. No deu ser només a Balears, però
a Balears també; tots vam coincidir, uns des del punt de vista
teòric universitari, altres des de cada dia a les escoles, que el
grau de problemàtica, de dificultats de les famílies creix i
creix molt i a una velocitat que s’observa d’un any per l’altre.
I aquestes dificultats tenen un fil comú moltes vegades que és
la pobresa econòmica que agreuja altres dificultats que tenen,
no?, perquè si tens problemes i, a més a més, no tens un duro,
allò creix. 

I açò va ser, el fil aquest va ser el que va fer possible
fàcilment que la comissió coincidís en un camí, les prioritats
a Balears són mesures d’equitat a 0-3. Aquest seria el resum. 

Necessitam places, algunes places, sobretot a set
municipis a Mallorca, però la política ha de cercar sobretot la
protecció dels infants, i protecció dels infants vol dir coses
tan bàsiques com assegurar ajuts de menjador. Ho té tot el
sistema educatiu; garantir el menjar als infants, una qüestió
bàsica, i és molt més fàcil garantir-los-el a l’escoleta que a ca
seva, per raons que vostès coneixem de més, i a més a molts
llocs d’utilitza l’escoleta com un espai de garantia alimentària
dels infants, l’escoleta i l’escola, de manera que fins i tot a
l’estiu hi ha molts d’ajuntaments que quan tanca l’escola, el
CEIP, s’organitzen menjadors perquè hi ha molts fillets que no
dinen, no mengen, i les dades que aporta UNICEF i que
aporten altres fonts parlen d’entre un 29 i un 31, 32%, vol dir
1 de cada 3. 29% és menys que 31, però continua essent
moltíssim.

Per tant aquest és un tema que vam considerar prioritari.
L’altre és el tema de suport per a l’escolarització. Hi ha llocs
en què hi ha places públiques buides perquè les famílies no
poden pagar i els ajuntaments no poden compensar, els
ajuntaments han assumit els costos de funcionament de les
escoletes i n’hi ha que ja no tenen prou oxigen, prou fons, per
afegir-hi a més beques o ajudes d’escolarització, i açò vol dir
que en més d’un municipi, a bastants municipis, l’escoleta
pública és un servei que utilitzen les classes mitges i les
classes altes; la classes més populars a nivell econòmic, no,
per dificultats  d’accés econòmic. Per açò ens sembla
important que açò es tengui en compte i s’adoptin mesures.

L’altre és l’ampliació dels EAP; està dins equitat perquè la
Llei d’educació sempre ha contemplat l’atenció a la diversitat,
sobretot dels infants amb discapacitat com una mesura
d’equitat i per açò està aquí dins, i els EAP estan mal dotats,
mal dotats numèricament. És ver que els darrers anys, el
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2009-10, va fer un creixement important, després la cosa es
va reduir i ara s’ha remuntat un poc, però vostès en ple ho van
fixar, d’alguna manera, en 17 efectius, i la comissió no va
voler entrar en discussió amb el Parlament, només faltaria, i
si el Parlament ha dit que fan falta 17 efectius, hi estam
d’acord; en fan falta 17 de caràcter urgent, i és el que vostès
van decidir dia 22 de maig, si no ho record malament.
Evidentment el document proposa un increment progressiu
més endavant, però, bé, més endavant ja en parlarem. 

I la creació de 2.600 places... D’on surten aquestes 2.600?
1.000, vostès ja ho han decidit en el Parlament, el 22 de maig
van decidir per majoria qualificada que es necessitaven 1.000
places públiques, sí; potser se’n poden necessitar més, però
amb 1.000 el Parlament ha considerat que n’hi ha prou per a la
primera empenta. Hi ha 300 places públiques que estan sense
autoritzar; açò és una vergonya i un error, perquè a la majoria
de places són petits problemes tècnics, com una porta o una
ventilació, que és una llàstima que no es compleixi la norma
per açò, i sobretot pensant des del punt de vista de
l’ajuntament vol dir que és un municipi que deixa d’ingressar
ajudes per a sosteniment de centres perquè no ho té autoritzat,
perquè és un problema de gestió, o a vegades d’acord entre
tècnics, etc. 

I llavors el tercer punt de mapa escolar era la proposta que
vostès ja coneixen de reconvertir, d’animar a reconvertir
calculam unes 1.300 places de guarderies en educatives.
Evidentment no es pot obligar ningú, però el Govern i tots els
governs han fet plans de reconversió quan hi ha un sector que
necessita una empenta per transformar-se. La proposta és de
fins a 2.500 euros per plaça; açò vol dir, fins a 2.500 euros vol
dir justificats per obres de modificació, no és que sigui...;
autoritzes..., el Govern t’hagi de donar 2.500, sinó que si per
autoritzar necessites posar un vàter o arreglar alguna cosa, o
posar taules de canvis, hi ha escoletes que encara no tenen
aigua corrent, escoletes no, hi ha guarderies que no tenen
aigua corrent a les classes, l’aigua corrent ha d’arribar...; bé,
fins a aquests 2.500. Abans d’arribar a aquesta quantia vam
estar parlant amb centres que estaven en aquesta situació i van
dir “a nosaltres, si ens ho posen així de fàcil, immediatament
ho feim; no és voluntat nostra estar en les circumstàncies que
estam”, però l’economia d’aquests centres, en general, és molt
domèstica i no els permet fer aquest salt.

Açò hauria d’anar acompanyat, o proposam que vagi
acompanyat, per activar una altra vegada la transitòria del
Decret 60, que permetia, quan es va fer el 2008, permetia, la
transitòria permetia que els centres que s’autoritzessin durant
aquells dos o tres primers anys tenien unes condicions
favorables, és a dir, “bé, si vosaltres feis l’esforç, la comunitat
també vos obre les portes i vos ho posa més fàcil”, perquè, és
ver, hi ha centres que si no se’ls  hi facilita un poc no ho
podrien fer. Una part de facilitat ha de venir per l’estaló
econòmic, l’incentiu econòmic, i l’altra ha de venir per la part
de normativa.

M’ha saltat açò. Ara. De fet aquestes mesures, tot açò està
en el pressupost. Vostès ho van aprovar per unanimitat, a més,
i ho van celebrar, va ser un motiu de gaudi i satisfacció per a

tots, i he recollit el que ja vostès ja saben i tenen, que és
quines partides hi ha, i en quin concepte, i a quin lloc del
pressupost. Açò està..., no hem fet més que copiar i enganxar.
El text de l’epígraf, l’he resumit, perquè el text de l’epígraf és
més llarg. Per exemple, a ajuts individuals de menjador diu
que s’obrirà la convocatòria d’ajudes de menjador durant el
2019, afectant els cursos 18-19 i 19-20; l’anualitat 19 són dos
trossos de dos cursos, i açò ho repeteix a tot... Per tant
entenem, entenem des de la comissió, des de les escoletes,
que açò està fet. Si hi ha projecte, hi ha voluntat i hi ha “peles”,
ho hem de celebrar, i sobretot celebrar que sigui per
unanimitat, que no hagi estat fruit d’un debat i de votacions
ajustades, sinó que hi hagi unanimitat, i els ho agraïm. Açò fa
pensar que en breu açò funcionarà.

Bé, açò és la reconversió de centres. Hi havia un altre punt
que va ser motiu de debat i que va ser un dels punts que va
generar la PNL, que és què s’ha de fer amb les guarderies que
pel motiu que sigui no volen ser autoritzades per la
Conselleria d’Educació, i la PNL especifica que açò
correspondrà als consells, i als consells els proposam una
normativa que, siguin educatius o no, les condicions d’espai
siguin dignes, han d’estar ajustades a les necessitats dels
infants, no podem tenir 12 infants en 18 metres quadrats, i
posàvem com a referència els mínims, mínims, mínims que es
posen als centres singulars; els centres singulars són referits
a llocs com el casc antic de Palma, situacions en què
urbanísticament no és possible, no és possible, ningú pot
realment ocupar gaire més espai ni disposar de més espai. I
llavors açò dins el decret està considerat com a centres
singulars, i això és el que proposam als consells com a
normativa per a aquests centres, els mínims, mínims, mínims,
que són 1,5 metres, em sembla recordar, per criatura, però
amb titulació, amb espais per dormir, etc. Han de tenir
projecte educatiu; no vol dir que estiguin sotmesos a la
disciplina curricular de la conselleria, perquè no és una etapa
que doni lloc a títol, i per tant la conselleria no pot exigir uns
continguts, però han de tenir un projecte educatiu, en els casos
de la infància té projectes educatius, allà on hi ha infants hi ha
d’haver intencions educatives, siguin les que siguin i algú
haurà de supervisar a veure què dimonis..., què pretenen, i el
personal evidentment ha de ser amb titulació educativa.

Vaig acabant.

Es proposa la figura de..., que es modifiqui el Decret 131,
s’activi un addicional que ja hi havia de permetre facilitar la
col·laboració entre l’administració i centres privats educatius,
que s’activi i s’ajusti un poc a les circumstàncies actuals, que
són els centres col·laboradors. Pel que sabem, açò ja està en
el Consell Consultiu.

I respecte de les escoletes públiques, ja hi ha un acord per
unanimitat que es doti amb 6.000 euros cada unitat. Açò,
perquè entenguin una proporció, vol dir aproximadament el 12
o el 15% del cost d’una escoleta, els costs de les escoletes
oscil·len molt de cada lloc, de les condicions, però 6.000
euros, els 3.000 fins ara més o menys era el 6 o el 7%, 6.000
és el 13, 14, 15%, depèn del lloc.
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Ens sembla que l’IEPI com a organisme que ha de facilitar
aquesta gestió, aquestes polítiques als ajuntaments, ha d’estar
ben dotat de personal i ha d’estar professionalitat, no dependre
que cadascú que entri vagi canviant el personal, perquè llavors
tenim dificultats tots.

I pensam que s’ha d’acabar de fer l’ajust de la normativa
educativa a 0-3, s’apliquen normatives de caràcter general,
molt bé, no hi ha cap problema, però hi ha coses que generen
dificultats a la gestió dels centres, senzillament s’han de fer
petits ajusts. Tot açò està relacionat a les propostes de canvi
de decret, el nou decret proposat està en esborrany, de fet el
Decret 131 pel que vaig veure en el BOIB que havia publicat
com a projecte de modificació i de tractament pràcticament
allò que havia proposat la comissió. Per tant, vull dir que hem
intentat facilitar la feina a tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Arnaiz. I ara per tal de
formular preguntes o observacions, tot seguit procedeix a la
intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Núria Riera, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom, senyores i
senyors diputats i convidats avui horabaixa en aquesta
Comissió d’Educació. En primer lloc, volem donar la
benvinguda en nom del Grup Popular al Sr. Arnaiz, en
representació de la Comissió Tècnica 0-3 i al Sr. Ribas que ve
en representació de la conselleria, per tant, del Govern.

Mirin, nosaltres compartim el fet que l’educació 0-3 ha
passat de ser una simple mesura de conciliació a ser una
necessitat i una prioritat, no només per a les administracions
o per al Govern, sinó evidentment per a totes les famílies i, a
més, una etapa enriquidora per als nins. I, a més, ha estat un
tema de conflicte, de preocupació o d’interès prioritari tota
aquesta legislatura, sobretot des que es va fer l’esborrany de
decret de serveis socials a l’any 2017 i que va posar damunt la
taula que hi havia tot un seguit de qüestions fora regular i que
no s’havien tengut en compte, ni s’havien trobat els consensos
necessaris per fer-ho..., d’aquesta situació, segons va néixer la
necessitat que aquesta comissió d’experts fessin aquestes
conclusions que avui vostè ens presenta. I, per tant,  en primer
lloc que quedi constància que consideram que han fet una molt
bona feina i els estam molt agraïts.

Pensam també que hem fet bona feina, o almanco hem fet
feina i hem prestat interès per part dels grups parlamentaris,
i així s’ha plasmat als acords que vostè, Sr. Arnaiz, ha
esmentat, tant la moció de 22 de maig de 2018, que era una
moció del Grup Podem, però que la resta de grups, entre els
quals el Partit Popular, hi va presentar moltes esmenes i es va
consensuar una redacció conjunta, com a les esmenes
pressupostàries per a l’any 2019, on també es varen
consensuar molts de temes en relació a 0-3. 

I en relació amb totes aquestes qüestions que hi hem fet
feina nosaltres com vostès, des d’on hem partit nosaltres per
tenir debat i per arribar a propostes i a acords, li volia fer tot
un seguit de puntualitzacions i un seguit de preguntes. 

En primer lloc, hem de partir de la base que consideram
que la realitat 0-3 és diferent a les diferents illes, és a dir, la
realitat de Menorca que és bàsicament educativa, per no dir
totalment educativa, no és la mateixa realitat de Mallorca on
hi ha guarderies amb un caire més assistencial que compleixen
la normativa actual, i escoletes, unes autoritzades, i unes altres
a més que no estan autoritzades. I també voldria puntualitzar
que no és que hi hagi una xarxa gairebé pública, com ha dit el
Sr. Ribas, sinó que coexisteix una xarxa mixta. A Balears hi ha
87 escoltes privades i 103 públiques i només a Palma per
exemple n’hi ha 45 de privades davant les 14 públiques. Per
tant, hi ha una coexistència entre públiques i privades.

I faig aquesta introducció perquè consider que per part de
les escoletes autoritzades, o privades autoritzades, hi ha un
seguit de temes que no s’han tractat i que a nosaltres ens han
fet arribar i voldria que vostè ens expressés el seu punt de
vista, o si ha quedat reflectit, de qualque manera ho han tengut
en compte.

En primer lloc, la Federació d’escoletes autoritzades ens
ha comentat que no han pogut participar en el grup de feina
d’aquest document, perquè no n’han format part, voldríem
saber si és que vostès no han considerat adient convocar-los
perquè representen la major part d’escoletes privades de
Mallorca i, la veritat, és que s’han queixat de no poder
participar en l’elaboració d’aquest document. I en tot cas, ens
han traslladat tot un seguit de dubtes, per exemple, el fet de si
han tengut en compte, ja que es preveu crear partides perquè
els centres no autoritzats  puguin complir tots aquests
requisits, realitzar aquelles actuacions per autoritzar-se, si han
tengut en compte la possibilitat d’aquells que sí estan
autoritzats perquè en el seu dia varen fer tot un seguit de
despeses, que encara paguen préstecs per aquestes despeses
i que han de continuar modernitzant i millorant les seves
instal·lacions i també podrien tenir una partida, conseqüent a
la partida que es fa per als no autoritzats, perquè no hi hagués
aquesta discriminació en les ajudes i per continuar aquesta
millora que ells mateixos demanen.

En segon lloc, es va arribar a un acord de què mentre es
feien places noves públiques es poguessin fer convenis amb
les places privades existents, i, de fet, se’ns trasllada que hi ha
places privades existents que estan buides. Voldríem saber si
han fet un estudi d’aquestes places buides, o se’ls ha donat
aquesta informació, o si han donat trasllat a la conselleria de
la necessitat de veure si realment hi ha aquestes places buides
per fer convenis ja, dins aquest mateix curs es podrien haver
fer convenis, ja que se’ns comenta que es podria fins i tot
mirar a través del GESTIB i es tendria informació d’aquestes
places.

En tercer lloc, voldríem saber la seva opinió del bo escolar
que es va posar en marxa amb el Partit Popular, pensam que és
positiu perquè permet a les famílies, independentment de què
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tenguin recursos suficients i sobretot als que no els  tenen,
poder accedir al centre que volen per als seus fills a l’etapa 0-
3, no només a efectes de preparació, perquè, com vostè diu, és
un projecte educatiu, més que res una guia de funcionament,
sobretot per la proximitat, els horaris, pel tipus
d’instal·lacions que les famílies poguessin triar. 

I bàsicament són demandes que se’ns han traslladat per part
de la Federació d’escoletes autoritzades i que pensam que tal
vegada no han pogut ser recollides en el seu document.

I al Sr. Ribas, aprofitant que ens acompanya aquí i ha fet la
introducció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, un minutet, gràcies, Sra. Presidenta. Voldria saber,
vostè ja ha comentat que han presentat o almanco he tengut la
sensació que ha comentat que havien fet una modificació del
Decret 131, i a mi, en nom del Partit Popular, em sorprèn que
avui facem la presentació de les conclusions de la comissió
tècnica, però ja hi hagi una modificació del Decret 131 en el
Consell Consultiu, i li han fet una tramitació prèvia a aquestes
conclusions, o prèvia a què nosaltres aportem cap proposta a
resultes d’aquestes conclusions, o perquè han fet una
modificació parcial i no han tengut en compte, perquè la
modificació que em sembla que tenen vostès al Consultiu,
només fa referència als convenis o les quotes, però no han
regulat per exemple les guarderies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

...-sí, perdoni Sra. Presidenta.-, que era el problema principal,
les ajudes de menjador, les necessitats de personal
especialitzat.

I ens sembla que seria això...(...). 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 cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria començar la meva
intervenció donant les gràcies al director general Jaume Ribas
i al coordinador de la Comissió tècnica, el Sr. Vicenç Arnaiz,
per ser avui aquí i per haver treballat tant, conjuntament amb
tots els membres que han esmentat d’aquesta comissió i
sobretot pels resultats, perquè si hi ha una cosa que pot quedar

clara després del que ens han explicat i de la lectura del
document sobretot, que aquí se n’ha fet un resum i han quedat
coses fora del document resultat de tantes hores que han
dedicat a això, és que hi havia una necessitat de fer aquesta
feina encarregada a la comissió, llavors és un èxit el fet que
aquest parlament hagués tengut la idea de demanar la seva
creació i clarament aquest document que ens han enviat o que
ens han fet arribar així ho demostra. Llavors, jo crec que
podem estar d’enhorabona perquè el resultat és molt positiu.

També m’agradaria fer un petit esment, un breu esment al
fet que també estam d’enhorabona perquè avui ha sortit al
BOIB el canvi de titularitat de Can Nebot, després de molt de
temps, de set anys tancada aquesta escoleta, tan necessària a
una illa on justament el mapa escolar, que tan il·lustratiu és,
demostra que és molt necessària l’obertura d’escoletes
públiques. Jo, ja saben que des del nostre grup parlamentari
apostam clarament perquè siguin de la xarxa pública i la veritat
és que és una molt bona notícia aquesta cessió a la Conselleria
d’Educació, i aquest és el model que a nosaltres ens agradaria.

I una passa més fins i tot i és que la gestió pogués ser
interna i no externalitzada, que això també és una altra qüestió
que pensam que cal reflexionar, respecte de què podem fer
perquè les escoletes que siguin de la Conselleria d’Educació
estiguin gestionades internament i no calgui externalitzar-les.
En tot cas, crec que cal donar l’enhorabona perquè aquesta
escoleta pugui obrir el curs que ve.

Llavors, també m’agradaria, dins aquesta idea d’estar
contents de la feina, contentes de la feina, parlar que ha estat
una de les qüestions durant aquesta legislatura que jo sempre
recordaré com de més consens; hi ha hagut un consens, ara ho
deia Núria Riera, també s’hi ha referit vostè, Sr. Arnaiz, hi ha
hagut un consens que jo no he trobat en altres espais i la
veritat és que crec també ha estat en part gràcies a la bona
sinèrgia que s’ha creat entre els diferents membres d’aquesta
comissió, als quals vull també donar les gràcies perquè ens
hem implicat i hem posat, jo crec, aquesta etapa que és tan
fonamental per a l’equitat, per a la formació, que és una etapa
absolutament fonamental per al desenvolupament dels nins i
de les nines, de les persones, hem posat això per davant de la
nostra ideologia, i jo crec que el resultat és absolutament
reeixit, per tornar a dir-ho així, i crec que podríem prendre
nota per agafar aquest camí, aquest rumb de les sinèrgies, de
la col·laboració, del consens i de treure coses endavant.

Crec que aquí vostès, i en el document així queda molt ben
reflectit, han explicat molt bé què es necessita a les Illes per
poder arribar, com a mínim, que és clar no és l’ideal, l’ideal és
anar més enllà sempre, no?, però com a mínim a la mitjana
estatal. També està molt bé poder veure que no sempre les
idees preconcebudes que tenim obeeixen a la realitat, i això es
veu clarament en aquest document; què es necessita a les
Illes?, quina és la situació actual?, i sobretot, on cal pitjar per
arribar a aquesta idea que l’etapa 0-3 sigui una etapa equitativa
i sigui una etapa formativa i sigui una etapa educativa, que crec
que és en allò on hi estam totalment d’acord totes i tots.
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Crec que també, per un altre costat, i ara no sé si, s i ...,
perquè estava jo parlant molt ràpidament, hi ha algunes
qüestions de les qual sí m’agradaria demanar més
concretament, i ara ho faré, per exemple, tots aquests punts
que han sortit aprovats en els pressuposts per a l’any 2019,
que són fonamentals, ajuts individuals de menjador, les ajudes
a l’escolarització, l’ampliació dels equips d’atenció
primerenca, la creació de noves places, etc., exactament fins
a quin punt pengen de la modificació, -i crec que la Sra. Riera
demanava també per això-, d’aquest Decret 131 i fins a quin
punt no. És a dir, depenen o no depenen o, per exemple, entenc
que sí en el cas de les ajudes a l’escolarització, però per a la
resta seria segurament que no. I tampoc no hem vist en aquests
moments, estam en el mes de febrer, és cert, però no hem vist
aquestes convocatòries que sí esperaríem veure després que
són punts recollits a mocions prèvies i també econòmicament
han estat dotades en el pressupost de l’any 19.

Llavors, què manca per poder arribar que totes aquestes
qüestions que surten en aquest document i que estan, a més,
pressupostades es facin realitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els vull recordar que després de les respostes dels
compareixents tendran cinc minuts per plantejar aquelles
qüestions que hagin quedat dubtoses.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

D’acord. Després una pregunta molt concreta, i amb això
acab, o dues breus; si el Sr. Arnaiz ens podria parlar amb un
poc més de detall, per la seva situació també demogràfica i
especialment jo crec de punt negre, no?, a aquest mapa es veu
bé, de Palma, i de les condicions laborals.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguts Sr. Arnaiz i Sr.
Ribas i públic en general. Bé, crec que aquesta legislatura tots
hem d’estar contents i satisfets, no?, s’ha fet un gran avanç, un
esforç, i s’han vist coses, és a dir, no ens quedam només amb
la teoria, amb lleis o..., sinó que ja a la pràctica, bé, hem passat
d’aquests 3.600 a 6000 euros, a ajuts als pares, ajuts a

menjador, més dotació per als EAR, progressivament, però ja
s’han aconseguit coses crec que prou positives, no?, a més
d’increment de pressupost, com ha dit el Sr. Ribas, i això, bé,
això és un esforç entre tots, que és el més formós, entre els
professionals, la gent de la comissió, la conselleria, nosaltres
també hem aportat el que hem pogut. Per tant, crec que entre
tots sí que podem aconseguir el que ens proposam.

De totes maneres, crec que ho hem de veure com una
carrera de fons on, per exemple, l’Estat podria tal volta
col·laborar, com ho va amb el Pla educa 3, i això donaria una
empenta important crec, o bé ho valorin vostès si ho volen
considerar com a pregunta, ja que per exemple, jo que sé, si
(...) va arribar a tenir 14 professionals, ara són quatre, per tant,
al carrer fan falta. Per tant, si ajudassin totes les
administracions, que és l’altre punt al qual també volia fer
referència, s’ha de reconèixer la feina feta per la conselleria
i per l’equip de redacció d’aquest document, però moltes
escoletes són municipals també. Per tant, creiem que ha
d’haver-hi una bona sinergia dins les administracions per
aconseguir el màxim del que podem donar entre tots i cada un
ha d’assumir la seva responsabilitat.

S’ha de dotar econòmicament? Sí, crec que els
pressuposts, aquests darrers, han donat prou de si, no?, però tal
volta no tots són els doblers, no?, els doblers, dins els
projectes també són important, diguem-ne, les persones per
dur endavant, és a dir, l’engranatge de funcionar no només
poden ploure els doblers, sinó que també ha d’haver-hi les
persones per dur-ho endavant aquest funcionament. Per tant,
la idea és fantàstica, el funcionament, però tal volta també
darrera ha d’haver-hi personal, tant tècnic com tal per dur-ho
a bon port.

Jo només agrair a tota la gent que ha lluitat i ha fet aquest
document i ha dut endavant tot el que ja s’ha aconseguit, però
sobretot també el que es pot aconseguir perquè l’educació és
el futur. Per tant, animar a continuar per aquest camí, s’ha fet
feina i en queda per fer, per tant, a caminar tot cap al mateix
camí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Sr.
Ribas, Sr. Arnaiz, gràcies per ser aquí avui a explicar-nos la
feina que s’ha fet des de la comissió tècnica, agrair al públic
que ha vengut i a tota la gent que s’ha dit que ha fet feina, no
només els  qui heu anomenat perquè estic segura que hi ha
hagut molta gent rere que n’ha feta, perquè crec que el bàsic
a debatre avui és que hi ha una conscienciació a nivell de la
societat de la importància de l’educació a 0-3, de la
importància que els nins ja dins aquesta etapa educativa puguin
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interactuar tant amb altres nins com també començar a tenir
unes bases de futur, i jo crec que és bàsica la feina que s’ha fet
des de la comissió tècnica per elaborar aquest document, que
és un document inicial, un document de base que ens ajudarà
a tots a fer feina, no només a nivell polític, sinó també a nivell
administratiu.

El Sr. Arnaiz ha dit que s’havia decidit des del Parlament
que s’havia d’invertir per a mil places o s’havia d’invertir per
a un augment d’uns equips d’atenció primerenca. No és que es
decidís, sabem que falta més, però crec que l’important -i
també ho vaig dir a la cimera- és que hi hagi un compromís i
crec que s’ha vist aquest compromís per part de tots els grups
parlamentaris i crec que és un inici important on es podrà
desenvolupar més de futur.

M’agradaria saber..., una pregunta que faria al Sr. Ribas,
que sí que li  ha fet una mica la Sra. Camargo en accions
puntuals, però m’agradaria saber-ho en general, és quines
passes s’han fet de l’aprovació dels pressuposts de totes
aquelles partides que estaven compromeses, sabem que no es
pot haver fet molta cosa en aquest mes i busques, però sí que
es poden haver iniciat molts d’expedients i, per tant,
m’agradaria saber com està aquest tema.

Hi havia algunes preguntes sobre autoritzades que li ha fet
la Sra. Riera, i jo crec que també és bàsic, en aquest... informe
que ens ha arribat de la comissió, veure com poden conviure
i ha de conviure amb la situació que tenim l’escoleta pública
amb les escoletes autoritzades perquè les necessitam totes per
al bé dels infants.

Jo no faré més preguntes. Vull agrair la feina que han fet,
que és una feina que si ho hagués hagut de fer la conselleria
directament no hagués pogut perquè a més crec que
l’important aquí és que hi ha hagut molta gent implicada que fa
feina des de dins i això és el més important per saber i per
tenir un document real de la situació de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades,
senyors diputats, Sr. Arnaiz, Sr. Ribas, moltes gràcies per avui
ser aquí a exposar la feina feta per la comissió. 

El primer que vull agrair, no només als  que avui són
presents, sinó agrair molt sincerament a tots els membres de
la comissió i a totes les persones que han participat en la
comissió, en l’elaboració d’aquest document perquè és un
molt bon document pel contingut, però també pel simbolisme
que té, perquè vol dir que aquesta comunitat autònoma, per
unanimitat, ara li haurem de donar continuïtat, aposta per fer

de l’educació, i en concret per l’educació 0-3 anys, una
prioritat i lògicament açò és un gir sense cap dubte molt
significatiu.

I s’ha aconseguit, no amb dificultats, jo diria..., ho dic
perquè crec que he de posar en valor lògicament el positiu,
però bé, pel camí hi ha hagut moltes dificultats, però l’èxit
sense cap dubte aquest i, per tant, hem qued amb l’èxit.

Jo voldria dir que també aquesta compareixença m’hagués
agradat que s’hagués produir abans. No ho dic com a
menysvalorar que es produeixi ara, crec que té... és molt
important que es produeixi ara, però també hagués estat
interessant que s’hagués produït abans del pressupost per tal
que, tal vegada, doncs... tot el debat i tota la tasca de
consensuar esmenes s’hagués pogut produir amb major
coneixement del contingut d’aquelles esmenes. 

En qualsevol cas, l’èxit del pressupost és important, vam
dialogar molt, vam transaccionar molt i el resultat és positiu
i per tant, ara s’ha d’executar.

Des de MÉS per Menorca pensam clarament, i la nostra
aposta és contundent i ferma, que l’atenció dels infants 0-3
anys ha de ser reconeguda, ha de ser tractada, ha de ser
desenvolupada com un dret i per a nosaltres açò vol dir, bé, a
part de ser un compromís ètic amb els nostres semblants, ha
de voler dir que aquesta etapa sigui tractada com són tractades
les altres etapes educatives. L’etapa educativa 3-6 anys no és
obligatòria, és gratuïta i l’administració ha de garantir les
places per a tots aquells que ho sol·liciten, idò cap aquí hem
d’anar.

És ver que partim d’una altra realitat i aquesta realitat és la
que explica per què tenim aquest document i per què no estam
exactament en la mateixa situació que en altres etapes, però
l’horitzó és aquest, ha de ser un dret amb totes les
conseqüències.

Crec que al document es marca molt bé l’horitzó,
coincidim amb l’horitzó. Crec que fa molt bé l’anàlisi del
present i creiem també que es marquen les pautes del camí
que hem de fer. Però nosaltres sí que volem posar avui -i
aniria per aquí un poc la interpel·lació als membres de la
comissió que avui assisteixen aquí a la comissió- que aquest
compromís s’ha d’executar i s’ha de desenvolupar i això
requereix temps, per tant, temps vol dir estabilitat, vol dir
durabilitat del contingut.

Som on som, aquest Parlament es dissoldrà quan s’hagi de
dissoldre, el govern canviarà i per tant, per a nosaltres és molt
important la unanimitat. La unanimitat que queda reflectida,
crec, en aquest document, però lògicament també en la feina
que des d’altres àmbit s’ha fet per aconseguir, diguem-ne, un
gran acord, diguem-ne un gran pacte de compromís de les
formacions, ja no parlamentàries, sinó polítiques perquè açò
es pugui desenvolupar, que no sigui una victòria de quatre dies,
sinó que sigui una victòria de futur perquè parlam d’infants de
zero a tres anys i aquests tenen molt de futur. Necessitam, per
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tant, que la nostra societat aposta en el temps en aquesta
direcció.

I en segon lloc, lògicament, és la part d’executat, ja s’ha
interpel·lat al Sr. Ribas. És lògic que la preocupació dels
grups parlamentaris avui sigui de tot allò que ens hem
compromès com està, no?, el Govern hi fa feina, lògicament,
a l’àmbit normatiu per poder fer efectives aquestes mesures,
és un dels reptes importants i, per tant, som aquí. 

Per açò seria bo també que... en tot cas el Sr. Ribas pogués
explicar un poc en quina situació estam perquè tots voldríem
veure materialitzades les convocatòries, poder veure que abans
que acabi aquest període parlamentari o que el govern entri en
funcions, doncs... les mesures es comencen a executar, no?

En aquest sentit crec que -com deia- l’objectiu que teníem
era que el 0-3 fos tractat com a una etapa educativa, una etapa
que ha estat molt reivindicada, molt lluitada i molt treballada
sobretot -i jo ho vull reivindicar- des de la societat civil
organitzada, si es vol, però des de la societat civil organitzada,
des del món fins i tot professional, que el polític havia de tenir
-i crec que l’hem tinguda ara- la permeabilitat i la sensibilitat
per recollir perquè ha estat així.

Podem dir el que vulguem avui, però la realitat és que el 0-
3 és el que és avui perquè fa onze anys algú es va moure i les
administracions més properes als ciutadans van recollir aquest
envit, associacions de vesins que iniciaven aquesta tasca,
ajuntaments que assumien pràcticament tot el cost.

Avui podem parlar de 0-3 perquè les administracions més
properes varen assumir, varen ser permeables i varen assumir
aquesta responsabilitat. Per tant, crec que, en certa manera,
s’ha de reconèixer tot açò.

I voldria acabar amb una qüestió, que... bé, em preocupa
perquè crec que és ver que s’ha posat en valor, voldria (...) a la
Sra. Riera que efectivament jo... bé, i ho explicaran lògicament
els membres de la comissió, però la voluntat d’integrar
tothom hi ha estat. La proposició no de llei que precisament
va presentar el nostre grup perquè crear aquesta comissió ja
establia unes orientacions de la composició, que fos el més
integradora, plural possible i aquesta va ser un poc la directriu.
No hi havia cap directriu ni cap intenció d’excloure ningú...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, hauria d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... -sí, acab-..., ho dic per la voluntat, una altra cosa és que algú
vulgui fer alguna aportació més, i benvinguda és, estic segur
que ho serà, no?, però aquesta... per la proposició no de llei
que nosaltres vàrem proposar no era en absolut la intenció i
crec que el document també ho recull i ho materialitza molt
bé.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta, señoras y señores diputados, Sr.
Vicenç Arnaiz, Jaume Ribas i público presente. Bueno, en
primer lugar dar la enhorabuena a esta comisión técnica por el
trabajo realizado porque, la verdad, además de riguroso se ve
que se le ha puesto alma al trabajo.

Bueno, yo voy a hacer preguntas concretas porque se ha
dicho ya aquí mucho y, en primer lugar, me gustaría preguntar
al Sr. Jaume Ribas si estas mil plazas que en principio se
tienen que poner en marcha este 2019, cuántas ya se tienen
planificadas para que se abran ya en este año, porque a veces
se aprueban cosas en el parlamento, pero al final ejecutar, no
se acaban ejecutando y creo que es importante, ya no tanto el
número sino que efectivamente, en este año 2019 cuántas se
tiene previsto aprobar, ¿qué se está haciendo, qué se ha hecho?
Porque recuerdo unas declaraciones de usted, no mucho antes
de que saliera este documento, que declaraba en un medio de
comunicación que había unas 800 plazas que estaban
construidas pero estaban cerradas. Ahora la cifra parece que
ha comentado que eran 300 plazas, aún así me parecen muchas
plazas que estén vacías. En realidad usted comentó que eran
800 plazas que estaban vacías, ahora aquí se ha comentado que
no estaban acreditadas unas 300, si nos puede decir,
efectivamente, ¿cuántas plazas hay que están construidas y que
están vacías y si tienen previsto ponerlas en marcha en estos
meses que quedan, o dejarlo prevista para que se abran y estén
accesibles para las familias?

Después, también me gustaría comentar al Sr. Vicenç
Arnaiz, creo que lo ha comentado cuando ha hecho su
propuesta y su discurso, que efectivamente muchas veces las
cuotas de las escoletas municipales, incluso hay familias que
no las pueden pagar. Y era una de las preguntas que yo les
quería formular porque si efectivamente, esas cuotas se
deberían revisar. Y después, si no le parecería también
correcto, por la equidad entre  municipios, que esas cuotas
fueran iguales o similares en los municipios; es decir que
unos padres se trasladen de municipio y sepan que esas cuotas
que mantenían en uno de los municipios, también la van a
poder seguir manteniendo esa accesibilidad en las escoletas
municipales.

Por otra parte, también me gustaría preguntarle al Sr.
Vicenç Arnaiz, a su entender, ¿cuál debería ser la función de
los consejos insulares en la educación 0-3? Porque ahora
realmente todo recae en los municipios, con ayuda del
Govern, ¿cuál debería ser la función de los consejos?

Y también por último comentar de esas 2.600 plazas que
se tienen que hacer, si está previsto, es un poco para el Sr.
Jaume Ribas, o para ambos, porque nosotros también
consideramos que es muy importante tener en cuenta todos
los recursos que tenemos, para que las familias tengan acceso
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a cuotas asequibles a esa educación. Y tenemos el recurso de
las escoletas privadas, que son plazas que están construidas y
ya se puede acceder. Si tienen previsto también en esas 1.000
plazas, o en las plazas que se vayan haciendo accesibles, tener
en cuenta las plazas privadas para todo esto y cómo se tiene
previsto hacer. Y si en este año ya se tiene previsto hacer esa
accesibilidad, porque creo que es la manera más rápida,
porque realmente cada año que pasa para las familias es
importante, ya no sólo por la conciliación familiar, que si no
hay escoletas accesibles acaban saliendo las guarderías,
porque siempre hemos dicho que las familias tienen que ir a
trabajar, sino las familias no se pueden mantener. Entonces si
desde la administración no velamos para que haya esas plazas,
pues acaban saliendo guarderías. Por lo tanto, de esas 1.000
plazas cuántas plazas se tiene previstas que sean por
accesibilidad las escuelas privadas.

Y después la escoleta Can Nebot al Sr. Jaume Ribas, para
ver en qué fecha se tiene previsto iniciar la apertura de la
escoleta. Y se ha externalizado, entonces la externalización de
la escoleta si nos puede explicar un poco la decisión...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, hauria d’acabar.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Y acabo. También comentar que a nosotros lo único que
nos sorprendió cuando empezó la comisión, que María José
lo sabe porque lo estuvimos hablando, es que nos faltó un
poco el protagonismo también de la escuela privada, porque...
más por profesionales, o sea, hablando de profesional a
profesional, habiendo un capítulo 2, nos sorprendió un poco
que no estuvieran los profesionales...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, el seu temps ha acabat.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ya acabo. Por eso únicamente...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, que ja ha acabat el seu temps.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ja ha acabat? Molt bé. Continuam. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Enric
Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Jo tampoc no vull fer
massa preguntes. Jo crec que en primer lloc hem de donar les
gràcies to ts, jo crec que estam tots d’acord en aquesta
comissió, crec que amb la comissió s’ha generat un bon
instrument per posar negre sobre blanc a un problema que
existia i que tothom coneixia, que tothom intuïa, però jo crec
que d’aquesta comissió ha sortit un document, jo crec que el
document és magnífic, els don l’enhorabona. Crec que és un
document magnífic, ja ho he dit alguna vegada i ho tornaré dir,
perquè fa un mapa molt clar i precís de la situació en què ens
trobam, i està clar que posa de manifest tot allò que hi ha, però
també posa de manifest totes aquelles mancances que hi ha i
sobretot les diferències territorials.

El que està clar és que la importància de l’educació infantil
per a tots els grups d’aquesta comissió i d’aquest Parlament,
tots els grups polítics hi hem donat suport de manera constant
a aquesta etapa, pensam que és una etapa educativa, com no pot
ser d’altra manera i per tant, s’ha donat suport, i també
consideram que per part de la conselleria i així ho vam posar
de manifest, s’ha posat inversió, venim d’una etapa en la qual
no hi havia cap mena d’ajuda a allò que tenim ara, el canvi és
substancial i aquest document servirà per tirar més enllà.

El que està clar és que aquest document ens pot servir molt
per fer feina, per fer feina respecte de les places, respecte de
la dotació, respecte del personal. Jo he estat mirant el
document i jo volia parlar sobretot d’un parell de coses que
crec que és fonamental.

Per una banda, el paper de l’IEPI en tot aquesta etapa, és a
dir, l’IEPI ha estat un organisme que s’ha desenvolupat al llarg
de tots aquests anys des que es va crear, però també està clar
que a través de tot el que s’ha fet aquesta legislatura s’ha donat
un salt quantitatiu i qualitatiu a tot allò referit a educació
infantil. Per tant, jo crec que és de justícia també que posem
fil a l’agulla perquè hem parlat molt de les necessitats, que
crec que són les que hi ha, però el reforç de l’IEPI crec que ha
quedat una mica en l’aire, és a dir, es parla que s’ha de
reforçar, s’ha de professionalitzar, però jo crec que tal vegada
hauríem de pensar una mica a l’inrevés, és a dir , per
desenvolupar totes aquestes polítiques d’ajudes, etc., cal tenir
un instrument fort que és l’IEPI i crec que hem de començar
per reforçar l’IEPI i per ampliar tant la quantitat com la
qualitat dels professionals que hi treballen per poder
desenvolupar tot això.

Arran d’això, parlar de les recomanacions. Jo crec que les
recomanacions estan molt clares, posen de manifest un fet que
jo crec que és irrefutable, que és la mancança de places
d’educació infantil a Eivissa, perdonau que insisteixi; Eivissa
té un problema molt important respecte l’educació infantil,
també jo crec que Eivissa respecte de l’educació infantil s’ha
produït el que es pot dir la tempesta perfecta, perquè ha tengut
un salt poblacional brutal, és a dir, hem passat en 15 anys de
90 a 160.000 habitants, per tant, s’ha multiplicat la població
de manera substancial. També hi ha hagut una manca de
polítiques destinades al desenvolupament de les escoletes i
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d’altres. I per una altra banda, també dir que justament a
Eivissa per aquest salt poblacional, és allà on les xarxes
familiars, crec que ha parlat el Sr. Arnaiz, estan més
rompudes. És a dir, a Eivissa les famílies no tenen aquesta
xarxa de suport, per tant, és allà on més falta fa això.

Sí que hem de dir que bé, el tema de Can Nebot, Can Nebot
avui s’ha fet la cessió per part del consell a la conselleria i,
per tant, hauríem de donar-nos l’enhorabona i és una passa
més.

Finalment, volia demanar respecte de la modificació
legislativa que fa falta, no?, és a dir, aquí s’ha parlat, el mateix
que he parlat de l’IEPI, per posar en marxa tot allò s’han de fer
tots uns canvis, que és el Decret 60, s’ha de fer el canvi del
Decret 131 i s’ha de fer el canvi de l’Ordre de mòduls de la
qual també es parla aquí. Per tant, fa falta posar en marxa tota
una sèrie  de mesures, però per això necessitam una
infraestructura, que és l’IEPI, i un canvi legislatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, ja acab, simplement era..., volia insistir en aquesta
necessitat.

I res més, donar les gràcies pel document que crec que és
magnífic i felicitar tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes o observacions formulades pels grups parlamentaris
poden contestar globalment. El Sr. Jaume Ribas té un temps de
deu minuts per contestar. 

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I
COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

Sí, perdó. Primer de tot, una petita puntualització a la Sra.
Riera, jo som membre del Govern, però som aquí en
representació de la comissió perquè som membre de la
comissió, de fet, tot i que els membres de la comissió saben
que no he exercit mai de president, però la Conferència de
Presidents va dir que un dels membres del Govern que era a la
comissió havia d’actuar com a president, tot i que no..., vull
dir, oficialment ho he estat, però no hi he actuat, però som
aquí com a membre de la comissió. De totes maneres, puc
respondre a les preguntes que s’han fet com a membre del
Govern sense cap problema.

Respecte de la pregunta que feia sobre la participació de
PIMEB a educació infantil. Bé, és clar, com bé ha dit el Sr.
Martí, tant a la PNL que va presentar el Sr. Martí com de la
resolució que va sortir de la Conferència de Presidents
marcava clarament quins eren els membres de la comissió.
Record que sí que a la primera reunió de la comissió vàrem

parlar d’aquest tema, però no vàrem arribar a concloure una
incorporació nova que, en tot cas, no hagués estat oficialment
de la comissió, però no es va fer. Però, de totes maneres, crec
que sí que en diferents contactes que hem fet amb PIMEB
com a mínim, nosaltres com a conselleria, sí que alguns
elements s’han tengut en compte.

Respecte de la pregunta que em feia de per què havíem
iniciat la modificació del Decret 131/2008, bé, va ser una
petició de la comissió; si vostè recorda el document de
mesures urgents del qual se n’extreuen també les propostes de
pressupost que es va aprovar des del Parlament, també hi havia
la petició de la modificació del Decret 131. Si haguéssim
esperat que es presentàs el document a hores d’ara el Decret
131 no seria al Consell Consultiu i, per tant, difícilment
arribaríem a mitjans legislatura i podríem aplicar algunes de
les mesures, perquè no tendríem el cos jurídic o el cos
normatiu necessari per poder-les aplicar. De totes maneres, li
puc assegurar que la modificació del Decret 131 ha seguit les
pautes i el text que des de la comissió es recomanava que
s’aplicàs. 

Per tant, per què ens avançat? Perquè si no ens avançam no
ho podrem treure.

I aquí ja aprofit per contestar una altra de les qüestions que
s’ha plantejat i és com està la tramitació administratives de
totes aquestes mesures; és clar, la tramitació administrativa de
totes aquestes mesures requereix d’una sèrie de
modificacions normatives, com també requereix la
modificació del Decret 60 i requereix de tota una tramitació
que..., bé, ho duc aquí, però són 22 passes diferents que hem
de fer abans de publicar qualsevol convocatòria o amb
informes jurídics, informes jurídics propis d’altres
conselleries, o en aquest cas moltes vegades de la Conselleria
d’Hisenda, amb segons quines quantitats ha passat per Consell
de Govern, això duu tota una tramitació administrativa que si
no avançam des d’abans no arribarem a treure les
convocatòries, i per això s’ha avançat la modificació del
Decret 131.

Aprofit ja per contestar. En aquests moments s’han iniciat
totes les passes prèvies per a totes les convocatòries de..., o
totes les accions que s’han aprovat en el Parlament, però com
he dit, requerim de modificacions legislatives del Decret 131
i del Decret 60 per a moltes d’elles i, per tant, hem
d’accelerar o haurem d’esperar que aquestes modificacions
estiguin aprovades per poder formalitzar aquestes
convocatòries. 

De totes maneres, des de la conselleria estam fent ja totes
les passes prèvies necessàries per poder treure aquestes
convocatòries en temps i forma i esperam poder complir els
terminis, si no ens sorgeix cap inconvenient o des d’alguns
d’aquests informes preceptius que hem de fer o d’Intervenció
o de la Conselleria d’Hisenda o d’altres àmbits no ens posin
emperons o problemes que haguem de resoldre i això ens
pugui retardar la convocatòria. 
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En aquest sentit, hem recollit i en el moment que es va fer
efectiu el pressupost, i vostè que ha governat sap que el
pressupost es fa efectiu pràcticament a finals de gener, que és
quan la Conselleria d’Hisenda l’ha pogut introduir dins els
sistemes de gestió  de l’administració, per tant, en aquest
moment nosaltres ens posam en marxa i tot el que hem pogut
avançar o documentació que hem pogut tenir preparada, tot i
que no l’haguem poguda presentar la teníem preparada, i ens
hem posat en marxa. Esperam poder complir els terminis i que
les convocatòries surtin en temps i forma.

Bé, això també respon un poc el plantejament del que em
comentava la Sra. Camargo.

Respecte de Can Nebot, com bé ha dit la Sra. Camargo, no
s’ha fet efectiva la cessió fins la publicació en el BOIB, per
tant, des de la conselleria, tot i que determinades coses les
podem preparar abans, fins que no tenim la cessió  efectiva
que, a més, és una cessió temporal, no podem tampoc posar en
marxa els mecanismes de manera oficial per poder obrir. Fem
feina amb la premissa que dia 1 de setembre evidentment
l’escoleta de Can Nebot estigui oberta i en aquests moments
encara estudiam els pros i els contres de poder-ho fer en
gestió directa o si això ens genera problemes insalvables no
ens quedaria més remei que fer una externalització del servei.

Bé, sobre..., com que tampoc no tenc molt de temps
passaré un poquet telegràficament. Totalment d’acord que és
necessària una implicació de totes les administracions, també
de l’Estat; i com va fer dins el període del 2009 al 2012,
estaria molt bé, de fet, crec que des del Govern central ja s’ha
expressat aquesta voluntat, tot i que en aquests moments
encara no tenim pressupost i, per tant, no es pot concretar
aquesta voluntat.

Què més? Bé, una petita puntualització, el Sr. Martí ha dit
que el Govern canviarà, jo desig que puguem continuar amb les
mateixes polítiques i que no hi hagi canvi de Govern, però això
ja és una apreciació. 

Respecte de les preguntes que em feia la Sra. Olga
Ballester sobre la planificació d’aquests mil places. A veure,
com ja hem dit, i també recull el document, el document el
que defensa és una proximitat de l’àmbit municipal de la
gestió d’aquestes escoletes, per tant, com que tradicionalment
aquesta gestió s’ha fet des de l’àmbit municipal el
plantejament és treure convocatòries d’ajuda als ajuntaments
perquè puguin posar en marxa aquestes unitats, aquestes places
necessàries. Els períodes de tramitació seran els que seran i
si s’han de construir edificis  per obrir aquestes escoletes
s’hauran de fer els projectes, s’haurà de tenir el solar, s’haurà
de construir. Per tant, fer una previsió de quan podrem tenir
les mil places en aquest moment se’m fa complicat.

Em parlava de les meves declaracions a un mitjà de
comunicació que hi havia 800 places tancades, no, jo vaig dir
que hi havia 800 places autoritzades que no s’estaven fent
efectives. Si vostè revisa el document i veu quins són els
ajuntaments que tenen major disponibilitat de places, veurà
que hi ha ajuntaments que tenen places autoritzades que es

podrien ocupar, però que no tenen demanda per ocupar-se, o
fins i tot ajuntaments que tenen més places fins i tot que
població de 0-3 anys que té. Aleshores, aquí és on hi ha la
diferència, no correspon a la conselleria obrir aquestes places,
en el moment que aquests ajuntaments, aquestes escoletes
tenguin demanda entenc que els ajuntaments corresponents
obriran aquestes places.

No obstant això, com bé s’ha explicat hi ha altres
municipis on l’oferta de places és molt inferior a les
necessitats i, per tant, a la població escolar i a les necessitats,
per tant, és aquí on s’haurà de fer la incidència d’obertura
d’aquestes noves places. 

Tampoc no s’han de confondre aquestes 800 places que
estan autoritzades, però que no s’han fet efectives perquè els
ajuntaments no han considerat la necessitat d’obrir-les, amb
les 300 places de centres públics no autoritzats que són espais
on es fa, se segueixen com a mínim els criteris pedagògics de
l’educació infantil, però que moltes vegades, per qüestions de
reforma d’infraestructura o altres qüestions aquestes..., o de
vegades d’impossibilitat perquè l’escola és antiga i no es pot...
com per exemple hi ha un municipi que en aquests moments
es planteja de construir un edifici nou perquè on té la
guarderia, perquè com que no està autoritzada és una
guarderia, no es pot autoritzar, es planteja de construir un
edifici nou, no? 

Aleshores, s’haurà de veure com es poden autoritzar
aquestes 300 places. Em consta que algunes d’elles, i de fet
probablement aquest dissabte es publiqui al BOIB
l’autorització d’un d’aquests centres, en què s’ha estat fent
feina perquè pugui ser un centre autoritzat, i per tant de mica
en mica hem anat fent feina en aquest àmbit, no ens hem
quedat aturats i hem anat fent feina, no?

Un dels elements..., vostè també plantejava allò de la
revisió de les quotes i la unificació de quotes, precisament és
un dels elements que recull aquest document, que es faci una
feina de coordinació que també en aquest cas correspon
l’IEPI, però com s’ha dit, l’IEPI ha d’estar dotat suficientment
per poder fer aquestes feines, una feina de coordinació i
d’equiparació d’aquestes quotes que s’haurà de fer en tot
l’àmbit municipal i que durà feina perquè parlam de molts de
municipis, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ribas, hauria d’anar acabant.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I
COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

Sí, esper no deixar-me res. Sí, crec que més o manco he
fet un repàs i segurament si m’he deixat alguna cosa en Vicenç
ho contestarà.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Vicenç Arnaiz,
per un temps de deu minuts.

EL SR. COORDINADOR DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 0-
3 (Vicenç Arnaiz i Sancho):

Gràcies. Agraesc moltíssim l’amabilitat en les paraules i
en les formes, m’esperava veure cares molt serioses i he vist
cares somrients parlant i això s’agraeix quan un és aquí, ho
agraeix moltíssim, moltes gràcies. A veure si sé respondre i
ja amb la resposta (...) saber.

Unes..., pel que respecte a la Sra. Riera, parlava del bo
escolar, justament la modificació proposada del Decret 131
inclou la possibilitat que les famílies dels centres privats
autoritzats puguin rebre ajuda per a l’escolarització, digui’n bo
escolar, digui’n..., i que estigui en funció d’un criteri
econòmic i que sigui el mateix per a tota Balears, aquesta
ajuda, eh?, i aquesta ajuda vindrà, perquè ja s’està modificant,
vull dir, supòs que ho aplicaran, vindrà a partir de l’aplicació
de la modificació del Decret 131.

I en aquests centres que vulguin, perquè no tots els centres
privats estan obligats a acollir fillets amb problemes
econòmics, els centres privats que vulguin que s’hi vulguin
acollir... els alumnes d’aquests centres seran receptors d’ajuda
econòmica per a l’escolarització, en funció d’una escala
econòmica, no sé quina serà, i podran ser receptors també dels
ajuts de menjador. Açò requereix evidentment la disponibilitat
del centre a col·laborar, si un centre no vol col·laborar o no
vol participar en aquest tipus d’ajuda, no se’l pot obligar, però
açò sí que està contemplat.

I està contemplat també, en relació un poc amb la
preocupació que vostè deia que, és clar, el document és molt
extens i... però la comissió anima la conselleria a entrar en
processos de col·laboració amb els centres privats, no hi ha el
perquè excloure, ens sembla que no hi ha el perquè excloure
els centres privats dels plans de formació, sigui el CEP, sigui
el que sigui, no?

Ens sembla que tots ens en sortirem beneficiats. Tal
vegada a Palma queda justificat que hi hagi xarxes diferents
perquè aquí Palma és molt gran, però... jo que sé, a Ciutadella,
a Manacor no té sentit que uns puguin fer un curset i els altres
no, sempre i quan estiguem d’acord que la formació és bàsica
i açò és evident, hi ha tanta gent competent a la pública com a
la privada i hem de sumar, i açò el document ho recull.

Nosaltres no vàrem constituir la comissió, a nosaltres ens
varen nomenar i per tant, no..., no sé perquè exactament es
varen triar unes persones i no..., unes funcions i no unes altres.

Em sembla que... Pel que respecte a les places buides, que
vostè un poc ho ha comentat i vostè també i altres, açò no ho
diu el document, però per l’experiència que tenc és que quan
un municipi arriba al 60%, al 65% es comencen a produir, de
vegades, en determinada època baixades de matrícula perquè

sembla que hi ha..., això depèn perquè Palma i Manacor no és
el mateix i Fornells i Eivissa no és el mateix, no?, però sí que
quan s’arriba al... diguem 65% com a dada simbòlica es poden
produir baixes per manca de necessitat.

Quan un municipi té menys del 65% d’oferta
públicoprivada, té  menys del 65%, si hi ha baixes la meva
experiència és que hi ha problemes econòmics. És a dir, si hi
ha places buides en general la meva experiència és que és que
hi ha famílies que no poden pagar la quota que es demana, i
llavors les famílies primer prioritzen el menjar a altres coses. 

Una de les dades que mirava l’altre dia és que a Balears,
això és de l’INE, dades de..., a Balears em sembla que és el 18,
el 19% de famílies no poden tenir la casa calenta, passen fred
a Balears. És clar, aquest 19% són famílies que no duran el
fillet a escoleta si no se les ajuda perquè si no poden..., si han
d’anar amb abrics dins ca seva...

I llavors, de què depèn que hi hagi ajuda al..., depèn dels
municipis, perquè fins ara no n’hi haguda del Govern, ni del
Govern ni del Govern, no n’hi ha haguda. I llavors hi ha
municipis molt sensibilitzats o molt pressionats o amb molts
de recursos que ho han activat i altres ajuntaments... o que no
tenen possibilitats o que la pressió no ha funcionat o que... que
se’n vagin a ca seva.

Des del punt de vista, diguéssim, d’èxit escolar i
d’equilibri social necessitem resoldre açò, ja no és una
qüestió... és una qüestió dels drets dels infants, però també una
qüestió de comunitat educativa. Si a 3 anys, a P-3 comencen
el 20% de la classe fillets que no han passat mai per escola i
que a més no han participat en processos educatius i a més a
més són de famílies en situació d’estrès social... aquella
classe té moltes dificultats per funcionar, uns parlen i saben
la bíblia i els altres encara no saben ni asseure’s, i pobrets, no
en tenen cap culpa, ni ells ni la mestra, i açò és el que hauríem
de mirar de resoldre.

Hem de resoldre places? Sí, hi estam absolutament d’acord
i jo diria: sobretot les de dos anys, no hi hauria d’haver cap
infant que no pogués anar a escoleta als dos anys per
problemes econòmics, els hem d’anar a cercar a ca seva. Per
altres motius? Tothom és absolutament lliure i n’hi ha que
estan molt millor a ca seva que a l’escoleta, segons com ho
facin, però que a dos anys hi hagi municipis amb places buides,
a dos anys, i són municipis que tenen el 20 o el 30% d’oferta,
aquí hi ha un pecat social, no del municipi, de tota l’estructura
social i part dels responsables... jo també ho som, som ciutadà
d’aquí i pag imposts i de vegades mir de no pagar-ne, no? Bé,
en aquest sentit, sí.

S’ha parlat del Pla Educa, el Pla Educa va ser una gran
sortida, però vull recordar, perquè jo hi era, que el Pla Educa
va néixer a Balears; va ser... el Pla Educa va ser el resultat,
diguem-li pressió, ànim al Govern de Zapatero, la ministra era
Dolores Cabrera, de: hauríem de fer açò, aquest és el nostre
pla. Era un document semblant a aquest, aquest té 120 pàgines,
aquell en tenia 10, on es presentava un projecte i la ministra de
Zapatero, amb el secretari d’Estat, que encara hi és, Sr. Tiana,
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ens vam mirar i vam dir, jo ho record,: “Esto nos interesa”, i
a partir d’aquí es va moure el Pla Educa.

Perquè el Sr. Zapatero va guanyar les eleccions, devia ser
el 2007, amb un projecte de guarderies laborals i aquell
projecte de guardaries laborals que ell explicava a la campanya
electoral es va convertir en el Pla Educa3 i va néixer a Balears
i va néixer a Balears amb el suport de tots els grups, en aquell
moment no es va formalitzar, perquè no hi va haver actes
formals, però sí que hi va haver per part de tots els grups en
aquell moment, però els que eren a l’oposició, és com ara, el
PP i altres, no?, varen donar un suport en silenci i discret, era
el que s’estilava en aquell moment, però es va fer i va
funcionar. I el Govern, la Sra. Bàrbara Galmés i el president
Antich, van sortir a la llum parlant del P la d’escoletes de
Balears abans que s’aprovés el Pla Educa 3. Evidentment,
comptaven amb el compromís, com ara hi és, del senyor, en
aquest cas, del Sr. Pedro Sánchez, en aquell moment era
Zapatero, de dir, ho farem, tirau endavant, però en aquell
moment el Govern ho tenia claríssim, o tal vegada tenia més
diners. El finançament que va arribar de Madrid va servir per
cobrir partides que ja estaven dotades.

Estaria bé, no?, a tots ens agradaria que d’aquí, amb el
coratge que hi ha, amb les sinèrgies que hi ha, a veure si som
capaços o tenim oportunitat de..., a Madrid està molt
complicat tot, però a veure si els animam un poc més. 

No va ser que Zapatero va convocar el Pla Educa 3 i llavors
aquí diguéssim, venga, va, ens hi apuntam!, no, no, va ser a
l’inrevés, s’hi van apuntar, ho varen muntar, van agafar la idea,
se’n van anar a Madrid, ho van explicar, van convèncer i va
passar el que va passar.

Nosaltres, com a comissió, ens oferim, ja ho vam fer, com
a comissió ens oferim al Govern i a qui convengui a acabar
d’ajudar per fer el que convengui. Hi ha hagut ofertes formals
també a l’IEPI. Bé, si falta gent, hi som, perquè açò és evident
que és projecte important per a Balears, no només per a
nosaltres, per a la comunitat balear i estam disposats, com
hem estat disposats a fer funcionar la comissió en base a
esforç. Ens feia il·lusió, però hi hem posat hores, hores i
temps i el suport de molta gent que no és aquí, però que ens
anava cobrint voluntàriament alguns aspectes de la feina.
Aquesta disposició al Govern, al Parlament per acabar de fer
rodar la pilota, estam disposats.

Estic encantat que el Sr. Jaume, Sr. Ribas no, que en Jaume
digui: estam fent el possible; perquè això vol dir que per a la
dotació d’equips, que és un tràmit molt fàcil, molt fàcil, molt
fàcil, és ja; i la creació de la convocatòria d’ajudes de
menjador, que és un tràmit molt fàcil dins tota la complexitat
d’un projecte, no necessita cap decret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Arnaiz, hauria d’anar acabant.

(Se sent una veu de fons que diu: “per donar ajudes a
la privada necessitam tenir el Decret 131”)

EL SR. COORDINADOR DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 0-
3 (Vicenç Arnaiz i Sancho):

Sí, vostè també, i algú altre, ha comentat la necessitat de
combinar la cosa pública i la privada. Si es fixen en la
quantificació de les places a crear, són 2.600, 1.300 públiques
i 1.300 privades, independentment del que pensam que hauria
de ser, pensam que açò és possible així i que ja ens va bé. No
és una mala opció, ens ajudaria a millorar a tots. 

Jo dedueix del que ha explicat la Sra. Núria que ens
convidarà a asseure’ns amb els companys de l’escoleta privada
per repassar aquest document i parlar-ne i analitzar coses, no?,
un document fred de vegades no sempre és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Després, si de cas, tendrem un minut per
tancar.

I ara donam la paraula als grups que..., als portaveus que
així ho vulguin..., un parell de minuts per acabar les seves
intervencions, atès que hi ha hagut poc temps, però acabam
amb un parell de minuts, eh?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, intentaré ser el màxim
esquemàtica possible. Bé, agrair les respostes i el tarannà,
evidentment, de les contestacions a les preguntes que hem fet,
i faré qualque qüestió de coses que ens han quedat un poc
encara pendents. 

Es comentava que hi havia aquest esborrany de modificació
del Decret 131 d’aquelles qüestions més urgents i voldria
saber si des del Govern, el Sr. Ribas, o com a director general
o en qualitat de la seva feina, tenen previst fer qualque
regulació d’aquella part de centres assistencials que va generar
aquell problema, que va elaborar aquell esborrany de decret a
serveis socials i que va quedar damunt la taula i va ser una de
les causes per la qual es va obrir un poc el meló, de debatre
què passava amb tots aquests centres, perquè, és clar, en
definitiva ens hem centrat amb els centres més de caire
educatiu, però ha quedat pendent aquesta regulació, i hi ha
molts de centres on hi ha nins desprotegits perquè no hi ha uns
requisits tal vegada actualitzats a dia d’avui.

Voldríem saber si realment tenen previst fixar unes dates,
aprovar un decret, una regulació o  no ho tenen previst
actualment. 

També si han fet control d’aquells centres no autoritzats,
és a dir, tots aquells centres que fins i tot n’hi ha que posen
placa d’escoleta o que tenen obert sense posar escoleta, però
que no estan autoritzats i no acompleixen els requisits i que
ara se’ls dóna possibilitats d’autoritzar per saber quants n’hi
ha, per saber si les famílies estan informades, perquè crec que
també és un altre dels temes que avui en dia, doncs, urgeix al
marge de posar solucions veure com es troben i quants n’hi ha. 

 



1726 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 109 / 7 de febrer de 2019 

I del tema de les places buides només fer la incidència, es
comentava que n’hi ha de buides a municipis, és clar, una cosa
és la realitat dels pobles petits on tal vegada la quintada de nins
de dos anys no cobreix totes les places que hi ha. També seria
greu el fet que comentava que es donin de baixa per motius
econòmics, que segur que també n’hi ha, però la realitat dels
pobles petits no és la realitat que jo comentava de Palma on
se’ns comenta que hi ha places buides a escoletes privades i
no se’ls ha demanat quantes en tenen per poder-les ocupar ara
mentre es construeixen aquests centres que es necessiten o es
posen en marxa aquestes 300 places que estan disponibles.
Per això, volia fer incidència si sabien quantes possibles
buides n’hi havia.

Al Sr. Arnaiz, només un tema que no s’ha comentat i que
estaria bé si vol fer qualque reflexió, és el tema dels horaris
de les escoletes; ens crida l’atenció, o  a mi m’ha cridat
l’atenció més com a mare que, per exemple, a Menorca tenen
horari escolar i de matí, i no ha generat problemes de
conciliació que no tenguin horari d’horabaixa. En canvi aquí,
a Mallorca, tal vegada hi ha més gent que fa feina per torns i
tenen una disponibilitat horari prou àmplia i la gent fins i tot
tria l’escoleta en funció dels horaris que vulguin..., que puguin
necessitar per les seves necessitats, per la seva família; si és
un tema que ha sortit a debat a la comissió o és un tema que no
ha generat debat i està bé com està i, en fi, la gent té
possibilitat de triar el que necessiti.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Sra. Camargo, vol fer ús de la
paraula? Té uns minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta, miraré de ser breu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo ja l’avisaré. 

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Uns minuts, d’acord, quan em miri malament ja em donaré
per assabentada. Gràcies. Sí, voldria donar, perquè abans com
que volia dir  altres coses, no he donat les gràcies al públic
assistent també per tota la feina que han fet perquè sense elles,
i ho dic en femení a posta, no hauria estat possible tota aquesta
feina, i les que hi manquen també.

Sr. Ribas, jo sí que li voldria dir un parell de coses més
ràpides, vostè ha dit que en el tema de l’externalització de Can
Nebot encara no han pres la decisió i que ho estan valorant,
per favor, ho valorin bé, ho valorin bé i no externalitzin perquè
el que caldria seria que la conselleria pogués assumir des de
la mateixa conselleria la gestió, amb tot el sentit de la paraula,
d’aquesta escoleta que finalment i reeixidament s’obrirà d’aquí

al curs que ve. Avui ha sortit al BOIB, Sr. (...) o Sra. Ballester,
que abans ho demanava vostè.

Després, el tema de la modificació del 131, això hi havia
la via, que ja la vàrem discutir, crec que la comissió també ho
va recomanar, que es pogués incloure dins la Llei de
pressuposts, no es va fer, i ara esperam. I esperam també
nosaltres que aquesta espera no es perllongui per massa
temps, perquè hi ha coses que depenen absolutament, altres
no, ja ho he dit abans, de la modificació d’aquest decret.
Nosaltres pitjarem, però..., i esperam que la comissió també
espitgi, que des de fora també es tengui en compte, però és
absolutament necessari que això es faci el més aviat possible.

Després una cosa que jo crec que és un exemple
paradigmàtic, a l’Ajuntament de Madrid s’ha decidit, i pot
sonar com a mesura electoralista, però han decidit que el curs
que ve totes les escoletes seran gratuïtes, 1.600 places
creades de cop, pum!, així, això és voluntat política. És a dir,
l’Ajuntament de Madrid, Partit Socialista i Ahora Madrid, han
decidit invertir 99 milions d’euros a crear 1.600 places i obrir
escoletes i posar-les en funcionament. Jo sincerament crec
que aquestes coses es poden fer i no tant de recórrer a la via
de si això triga més perquè és una cosa que s’ha de modificar,
quan les coses es volen fer, pim, pam!, 1.600 places, més de
1.600 places que es creen així.

Finalment, una cosa important que crec que ha deixat caure
el Sr. Vicenç Arnaiz, i  és si s’està pensant per part de la
comissió oferir o crear una rèplica del Pla Educa 3 o bé fer
qualque tipus de consens aquí per tal de tenir una cosa sòlida
a final de legislatura, comptin amb nosaltres des de Podem
perquè estam absolutament d’acord amb iniciatives com
aquesta, i això..., no importa d’on venguin, jo ja un dia ho vaig
al dir al Sr. Ribas, al Martí March, nosaltres en aquest cas no
volem medalles, volem que es facin les coses i volem que
l’educació 0-3 sigui gratuïta, universal i equitativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camargo. Sra. Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Simplement vull reafirmar les gràcies a totes les persones
que ho han fet possible i dir que educar 0-3 és el negoci més
rendible d’una societat, val la pena apostar-hi perquè és
guanyador segur, no? És com aquella llavor que farà l’arbre
més gran de tots. 

Per tant, endavant entre tots i gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument, també vull agrair la
feina feta a tot el col·lectiu i a totes les persones que hi han
pres part. Vull dir al Sr. Ribas que és vera que s’han de seguir
una sèrie de passes administratives i qui governa ho sap, però
també querer es poder, i la gent que insisteix i revisa una
vegada i una altra les coses també solen fer més via a sortir i
esper que sigui una d’aquestes... la que passi.

Ara, el que ha dit la Sra. Camargo que podria ser
electoralista el tema de Madrid, jo crec que hem de tocar amb
els peus a terra aquí a Balears i si podem fer passes -i jo ho he
defensat sempre- on l’administració conselleria,
administració ajuntament i els pares hi posen una tercera part
cadascun seria un triomf i una lluita molt important poder
arribar i accedir aquí. Amb això ja ens donaríem més que per
satisfets perquè aquesta utopia crec que no és una realitat que
puguem aconseguir aquí, almanco a les Illes Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, simplement li... quant a la normativa, la sorpresa que
s’ha expressat aquí quant al fet que la normativa ja s’hagi posat
en marxa, doncs la nostra preocupació és que aquesta
normativa sigui vigent el més prest possible, no?, però
efectivament creiem que el tema del decret, la modificació
del decret s’havia de dur a terme perquè les mesures es
poguessin executar el més ràpid possible amb aquells mínims,
eh?, però que fossin..., sobretot pel tema de les ajudes i pel
tema de la reconversió. Per tant, nosaltres, tot el contrari,
endavant i celeritat.

Quant a la comissió 0-3, jo crec que el que tocaria és
continuar. D’alguna manera, creiem que la tasca duta a terme
és necessari que acompanyi aquest govern i al govern que
vindrà... que serà un altre, esper que progressista, però serà un
altre, perquè seria, donaria aquesta garantia de continuïtat que
crec que s’ha de dur a terme.

Quant a la comissió, jo vull insistir que la proposició no de
llei que va instar o que... la feina d’aquesta comissió, que va
crear aquesta comissió es va aprovar per unanimitat i per tant,
els dèficits que pugui tenir són responsabilitats de tots i, per
tant, s’hi ha de donar resposta sense cap dubte, però que hi
havia -i ho vull posar en valor- unanimitat en tot açò.

Després també quant als centres privats, crec que aquestes
mesures..., tot el contrari. És a dir, en el tema de les ajudes a
escolarització en temes d’equitat es tenen en compte els
centres privats i, a més a més, per crear places o fer aflorar o
reconvertir places es tenen en compte els centres per
acompanyar-los econòmicament i tècnicament per poder-se

convertir en centres reconeguts. Per tant, en absolut; per tant,
crec que tot el reconeixement.

Finalment per acabar, vull dir que quant als consells
insulars, que també es demanava quin el paper que havien de
tenir, a mi no em preocupen els consells insulars ni els
ajuntaments. A mi em preocupa el govern que tengui... el paper
que tengui la comunitat autònoma i el Govern de l’Estat que
són els que han de jugar un paper; els altres fa molts d’anys
que ja juguem un paper i molt intens. Per tant, en aquest sentit,
me mereixen reconeixement.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, de aquí saco un dato muy
importante y es que el Sr. Jaume Ribas ha dicho que la
escoleta de Can Nebot estará en marcha el 1 de septiembre.
Bienvenido sea, esperemos que así sea.

Después, una pregunta, solamente una pregunta más, es que
no me ha quedado claro, creo que para mí lo más importante
y es lo de las mil plazas. Lo digo porque a veces... si nos
comprometemos en algo, y más en un parlamento, es porque
efectivamente sabemos que es factible porque si no más vale
negociar y llegar a una cifra correcta porque si no la verdad es
que los ciudadanos acaban... pues, habiendo la desafección con
los políticos tremenda, y si realmente se compromete o los
partidos que en el Parlamento ahora están gobernando... dicen
que sí a una iniciativa de que se van a poder hacer mil plazas,
me gustaría que me dijera más concretamente -más
concretamente- si se dijo que sí..., vamos a ver, qué
normativa... Usted dice que hasta que no apruebe la normativa
del Decreto 131 no se puede hacer. No creo. 

Entonces, ¿con qué plazas contaban ustedes cuando dijeron
“sí” los partidos en el Parlamento que gobiernan... para que
esas... para decir “sí” porque... “lo podemos hacer porque
podemos hacer esto, esto y esto”, con qué plazas contaban? 

Me gustaría que me explicara..., porque lo que no puede
ser es que vayan pasando los meses y solo se hable de
dificultades, pero ¿qué planificación hay y qué se va a hacer
este año? ¿Con qué plazas cuentan o contaban cuando dijeron
que sí?

Y realmente esa es mi mayor..., la mayor preocupación que
tengo, que si decimos que sí en un parlamento, los partidos del
gobierno es porque pueden decir que sí el gobierno lo puede
hacer y ya está.

Únicamente una pregunta que es verdad que nos ha quedado
también en el aire y es ese tema que ha quedado abierto, sobre
el tema de las guarderías, si el Govern en estos meses que

 



1728 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 109 / 7 de febrer de 2019 

quedan tiene planteado alguna regulación en cuanto a este
tema.

Y bueno esperando que me conteste a la pregunta de las
mil plazas, que para mí es muy importante, para Ciudadanos.

También comentar que el camino es la gratuidad -la
gratuidad- en el 0-3. Yo creo que esto lo tenemos todos muy
claro y lo bueno de estos acuerdos es que gobierne quien
gobierne es el camino y es lo que tenemos que seguir, pero es
verdad que siempre con pasos seguros, firmes y que lo que se
dice y se promete es porque efectivamente se puede hacer.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo també seré molt breu. Simplement volia reiterar les
gràcies a la comissió per ser aquí, per venir a explicar aquest
document. Ho torn a reiterar, crec que és un document
magnífic i en això sí que em sum al que ha dit el Sr. Martí que
la continuïtat de la comissió és imprescindible. Jo també
considero que aquesta comissió es pot convertir en un
element per poder dur endavant totes les polítiques
necessàries per poder implantar l’educació infantil, perquè el
que està clar és que en l’educació infantil hi han de col·laborar
totes les institucions, és a dir, a nivell local, a nivell insular, a
nivell de Govern i també a nivell estatal. 

Jo crec que fem passes, hi ha una voluntat... ara mateix hi
ha una voluntat que no existia fa un temps de tirar endavant una
educació infantil, pública, de qualitat i si pot ser anant cap a la
gratuïtat i per a això hem de treballar tots.

Sí que està clar que hi ha problemes, però són problemes
que vénen derivats de moltes coses, de moltes altres
polítiques perquè aquí parlem sols d’educació , però el que
està clar és que molts dels problemes que tenim són d’altres
tipus de polítiques. Ara mateix hi ha problemes de places, i ho
hem comentat aquí, perquè fa falta construir i molts de
municipis no tenen sòl qualificat educatiu, i per tant, això és
la política de planificació territorial que s’ha fet en aquestes
illes durant molts d’anys i moltes vegades ha fet que manquin
aquests tipus de terrenys i això també ho dificulta, però crec
que hem tirat endavant i hem de seguir per aquest camí.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar aquest
torn, té la paraula el Sr. Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I
COMUNITAT EDUCATIVA (Jaume Ribas i Seguí):

Se m’ha demanat, tant per part de la Sra. Riera com per part
de la Sra. Olga Ballester, què pretén fer el Govern per regular
les guardaries assistencials. Jo els vull recordar que la PNL
que es va aprovar al mes de febrer de 2018 per constituir la
comissió, en el seu punt 4 diu textualment que “insta el
Govern a tenir en compte que si han d’existir  propostes de
regulació d’activitats assistencials, aquestes s’han d’emmarcar
al document marc previst a l’apartat 6 d’aquesta proposició no
de llei i han de ser respectuoses amb la distribució de
competències que estableix l’Estatut d’Autonomia i
contemplar, per tant, que la potestat reglamentària de la
matèria corresponent als consells insulars, el que garanteix
solucions adaptades a les circumstàncies de cada illa”. Per
això el document recull que si s’ha de fer aquesta regulació
l’han de fer els consells insulars. Per tant, no correspon al
Govern, correspon als consells insulars per aprovació d’aquest
Parlament i per recomanació també del document que
aprovàrem.

Per l’altre costat, hi ha hagut diferents interpel·lacions per
accelerar els procediments. Vull pensar que això no és una
invitació a botar-nos els procediments, perquè la presó està
plena de polítics que s’han botat els procediments; aleshores,
per la meva pròpia seguretat personal, compliré els
procediments, miraré de què siguin el més ràpid possible,
però compliré els procediments perquè vull tornar a ca nostra.

I respecte  de la Sra. Olga Ballester que insisteix en la
planificació de les 1.000 places que va aprovar el Parlament.
Com vostè diu, és una proposició que va aprovar el Parlament,
com a mínim a mi com a membre del Govern ningú no em va
demanar si això era factible o no era factible, tot i així des del
Govern ens hem posat a fer feina per intentar crear el màxim
de places possibles i si és possible arribar a aquestes 1.000
places. I com ja he dit, probablement en breu sortirà publicada
l’autorització d’una nova escoleta que crea un seguit de places,
hi ha un seguit d’ajuntaments que també treballen per crear
aquestes places.

Dins el projecte de construcció del nou CEIP de
Formentera, el Consell de Formentera també va demanar que
s’inclogués dins el projecte, tot i que ho pagaria el Consell
Insular de Formentera la construcció d’una escoleta, per tant,
també es construirà aquesta escoleta. Per tant, hi ha un seguit
de projectes que estan plantejats per intentar crear aquestes
places, o com a mínim donar una empenta suficient com per
crear aquestes places.

I la Sra. Camargo ha dit que l’Ajuntament de Madrid ha dit
pim-pam i ha construït 1.600 places. Jo acab de trobar a
Google una notícia del 2017 on l’Ajuntament de Madrid deia
que es posava en marxa per programar, construir fer aquestes
places, per tant, no ha estat pim-pam, hi ha una feina prèvia,
que com a mínim els ha durat dos anys i que per tant, crec que
també hem de ser molt conscients que una cosa és fer la
proposta i l’altra és dur a terme la gestió de la proposta i salvar
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tots els inconvenients que desgraciadament sempre ens
trobam per dur a terme aquestes propostes.

Aleshores des de la conselleria jo ja he dit que ens hem
posat a fer feina per intentar tenir el màxim de
desenvolupament de propostes que venien recollides en el
document. Evidentment jo puc respondre de tot el que podrem
fer fins al mes de juny, però també crec que hi haurà una
continuïtat per poder desenvolupar la resta de propostes i de
recomanacions del document, que n’hi ha que ja tenim en
marxa i que, per tant, podrem veure en un temps prudencial.
Però d’altres recomanacions, jo crec que aquest document la
virtut que té és que també mira cap a un horitzó a llarg termini,
que és el que ens hem de plantejar si volem consolidar una
estructura i donar estabilitat a una estructura per posar en valor
l’etapa educativa de 0-3 anys, que tots defensam. I, com ha dit
la Sra. Olga Ballester, tots defensam que sigui una etapa
gratuïta, universal, i jo crec que també la gran majoria
voldríem que fos també pública.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribas. I ara té la paraula el Sr. Arnaiz,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. COORDINADOR DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 0-
3 (Vicenç Arnaiz i Sancho):

Gràcies. Moltes gràcies per moltes coses i ho dic de ver,
els que em coneixen saben que no som massa generós en
agrair, però moltes gràcies, tenc molts motius per estar agraït
a tots vostès. Entre d’altres, que no només hi ha un document
en aquesta taula, hi ha un projecte i hi ha acords en els
pressuposts, sinó que ens ha ajudat a ser millors. Els debats
que han acabat en el document s’han fet a cada territori, a cada
comunitat, a cada illa, a cada sector i la gent de Menorca, la
gent de Mallorca, la gent d’Eivissa i la gent de Formentera no
pensa el mateix ara que fa un any, pensam molt més en
l’equitat i pensam molt més en la necessitat d’un esforç comú
en favor de la protecció dels infants.

Hi ha coses en el document que no han entrat, perquè no
podia entrar tot, puc dir que més d’una vegada ens telefonàvem
a les 5 del matí perquè ja estàvem treballant, perquè ningú no
ha deixat la feina per poder fer açò, ho hem fet sempre fora
d’hores, ho fèiem un dissabte el capvespre i les coordinacions
per telèfon. I orgullosos i satisfets de fer-ho. Per tant, hi ha
coses que hauríem volgut afegir i no hi són, per exemple la
conciliació hi és, ens hauria agradat desenvolupar-la molt més,
però hi és com a punt, i s’ha de continuar.

Pel que respecte a la normativa dels centres que no han
d’estar acollits a la Conselleria d’Educació, em sembla que
açò ha de ser així, ja ho veurem, jo  he de dir que sé que a
Eivissa en el consell ja ho han posat damunt la taula. A
Mallorca tenien una reunió avui, que al final s’ha anul·lat per
un impediment, però em sembla que ja ho té col·locat per a la
setmana que ve per tractar d’aquest tema. I a Menorca ja n’han

començat a parlar i hi ha un observatori que se li ha encomanat
que es posi en marxa. De manera que en poques setmanes,
perquè el document ja ho dóna per fet, dóna per fet el model,
per tant, suposam que en poques setmanes hi haurà un
esborrany que després s’haurà de debatre.

La necessitat de les 1.000 places i les que després s’hagin
de necessitar, o no, no sabem com evolucionarà el mercat
laboral, etc. Però la necessitat de les 1.000 places en el
document es recull que ens sembla millor que siguin
gestionades pels ajuntaments, perquè si després resulta que
després has de demanar permís a Palma, ho solucionen com
poden, com volen i a la seva manera i no ens sembla bé, tot i
que ho fan tan bé com poden, evidentment. Però açò no vol dir
que no s’hagi plantejat que hi hagi centres de titularitat del
Govern, açò es recull i  que l’encomana de gestió sigui
municipal.

De fet és el model de Can Nebot, és de la conselleria i
esperam que hi hagi una encomana de gestió i gestioni e ls
aspectes que pertoquen al ciutadà, matrícula, horaris i tot açò,
sigui l’ajuntament. Els costos, la titularitat és del Govern. I ens
sembla, per exemple, jo què sé, que a Palma fan falta 700
places per arribar al 37,5%, en nombres rodons. És a dir, no és
fàcil pensar que l’ajuntament faci les 700 places, ni que el
sector privat en faci 300. Aquí s’hi haurà d’arromangar el
Govern també en fer alguna cosa, tal vegada en determinades
barriades que estan més... I ens sembla que el Govern no
només s’ha d’implicar amb l’ajuda als municipis, sinó també
amb crear centres propis i faria bé de deixar l’encomana de
gestió als  municipis, de manera que funcioni com un PAC,
com ja passa a Verge de la Salut, Borja Moll i Magdalena
Humbert de Menorca.

Pel que respecte a la unificació de preus, la unificació de
preus funciona a nivell d’Estat i, així com a un tuit, quan el
Govern de torn aporta com a mínim el 37-38% dels costos.
Llavors com accionista majoritari pot dir, eh, fem aquesta
escalada (...) Sra. Riera, Comunitat de Madrid, ho va començar
així fa molts d’anys i tots els governs ho han mantingut, aporta
el 37,5% en aportació mensual, en liquidació mensual, cada
ajuntament rep el 37,5% mensualment del cost. Però el cost
s’ha hagut d’acordar i una de les coses que s’ha acordat és el
preu i el preu el marca la Comunitat de Madrid. Els preus de
Balears són dels més alts, per què?, esperem que abaixin
d’alguna manera, per què?, perquè es mantenen els preus
anteriors a la crisi. Els ajuntaments no han pogut abaixar preus,
alguns ajuntaments tenien feines en mantenir l’escoleta, clar,
açò vol dir que la dificultat de les famílies per accedir ha
pujat. Qui en té la culpa? Pensem en les solucions, però els
preus han d’abaixar: hi pot haver una política d’abaixar tots els
preus, o  hi pot haver una política de bonificar més als més
desvalguts. 

A última hora els centres privats hi sortirien guanyant,
perquè els centres privats tenen places buides en aquest
moment perquè hi ha famílies que no poden pagar. Si resulta
que la inversió del Govern va en benefici de les famílies més
desvalgudes, el beneficiari directe és la família, i l’indirecte
són escoles privades que en aquest moment tenen places
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vacants. Aquest és un punt de vista de rendibilitat social
absurd, no tenen sentit els costos que... I per tant, s’han de
trobar formules, que jo pens que el Govern optarà per cercar
formules a cada municipi o a cada territori a veure com es pot
fer. Aquí jo sí que crec que els consells tenen un paper
d’intermediaris d’ajudar a lligar coses.

Puc dir tres coses?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

EL SR. COORDINADOR DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 0-
3 (Vicenç Arnaiz i Sancho):

Bé, tres coses. A mi em sembla que vostès han demostrat
que és possible  l’acord en 0-3, van començar amb moltes
discussions fa un any i mig, moltes discussions, molt enfadats
tots, i en aquest moment estam..., vostès estan molt d’acord i
nosaltres molt contents que vostès estiguin molt d’acord. Ho
dic de ver, i açò no són paraules, sinó que hi ha pressuposts
aprovats i les veritats canten, ja està, els papers canten. 

A mi em sembla que ens demostrat una altra vegada que
açò és possible, vostès ho han demostrat. Comptin amb
nosaltres per mantenir, per ajudar, eh!

Em sembla, no sé si aquesta comissió o una altra comissió,
però en temes complexos com és aquest el col·lectiu política
fa bé d’encomanar a experts, experts sense disciplina política,
perquè aportin solucions, després vostès decideixen què
convé, què no convé, però aquest model de demanar a experts
externs a la disciplina política, que es considera que són
experts, que en saben de la matèria, és una matèria molt
específica, i aporten solucions, en aquest cas ha funcionat. Em
sembla que aquesta via s’ha de mantenir, en aquesta comissió
o una altra, però és molt difíc il que el Govern que té prou
feines a atendre telèfons a vegades, com ens explicava Jaume,
i a més a tramitar coses a més hagi de pensar a llarg termini.
Per tant, açò. 

D’acord. Una altra cosa, hi ha coses que es poden discutir
i es poden discutir els terminis, el menjar dels fillets no es pot
discutir, s’ha de trobar manera, hi ha coses per causa
humanitària que s’han de resoldre. No vol dir fer il·legalitats
sinó ser creatiu, hi ha possibilitats, hi ha moltes possibilitats
de fer arribar els doblers a les escoletes perquè els fillets que
no poden pagar el menjar puguin menjar. I açò no té discussió,
i em sembla que hi estaríem d’acord; i açò no admet terminis,
és a dir, bé, ja veurem la pròxima legislatura, no, els fillets han
de menjar cada dia i hi ha fillets a aquesta comunitat que si no
se’ls dóna de menjar a l’escoleta no mengen; i parlam, dades
oficials, d’un 16, un 17% d’infants en situació d’extrema
pobresa, són aquests, són aquests 16 o 17% que necessiten
que l’escoleta els garanteixi el menjar. Açò és responsabilitat
de tots, meva també, cada un que agafi la seva, i sobretot a
vostès els toca liderar aquesta responsabilitat i dir-nos com ho
hem de fer els ciutadans perquè açò funcioni.

Sí, sí, ja acab. Ho deixam aquí, venga!

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, hem arribat al final d’aquest debat, volem
agrair al Sr. Ribas i al Sr. Arnaiz la seva presència i les seves
aportacions.

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