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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia substitueix Josep Melià. 

Debat i votació de l’escrit RGE núm. 8439/17, presentat
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita
al Parlament de les Illes Balears la celebració de les sessions
extraordinàries que calguin per part de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts a fi d’exceptuar les limitacions per
a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals
corresponents als concerts educatius 2017-2023 per un
import total de 1.123.561.622,42 euros.

EL SR. PRESIDENT:

L’únic punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
i votació de l’escrit RGE núm. 8439/17, presentat pel Govern
de les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita al Parlament de
les Illes Balears la celebració de les sessions extraordinàries
que calguin per part de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts a
fi d’exceptuar les limitacions per a la imputació a exercicis
futurs de les despeses pluriennals corresponents als concerts
educatius 2017-2023 per un import total de 1.123.561.622,42
euros. 

En primer lloc, el Sr. Secretari llegirà la part corresponen
a l’acord adoptat per Consell de Govern. 

EL SR. SECRETARI:

Primer, sol·licitar del Parlament de les Illes Balears la
celebració de les sessions extraordinàries que calguin per part
de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts a fi que aquesta
comissió acordi, si escau, exceptuar pel que fa a les anualitats
de 2018 a 2023 les limitacions per a la imputació dels exercicis
futurs de les despeses plurianuals corresponents als concerts
educatius 2017-2023 per un import total de 1.123.561.622,42
euros, de manera que les anualitats i els percentatges a què es
refereix l’article 65 de la Llei 14/2014, en relació al crèdit
inicial del capítol quart de la secció tretzena, s’ajustin als
següents, d’acord amb l’informe explicatiu de la secretaria
general de la Conselleria d’Educació i Universitat i d’acord
amb l’informe favorable de la Direcció General de Pressuposts:
anualitat de 2018, 75,918%; anualitat de 2019, 74,599%;
anualitat de 2020, 75,589%; anualitat de 2021, 76,325%;
anualitat de 2020, 77,254%; anualitat de 2023, 51,349%;
anualitat de 2024, 1,769%; anualitat de 2025, 0,208%; anualitat
de 2026, 0,081%.

Segon, sol·licitar de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
del Parlament de les Illes Balears que faculti el Consell de
Govern perquè aquest òrgan autoritzi les eventuals
modificacions posteriors de l’expedient de despesa plurianual
a que es refereix el punt anterior, la qual cosa s’haurà de
comunicar a la comissió esmentada per conducte de la Direcció

General de Relacions amb el Parlament de la Conselleria de
Presidència.

Tercer, traslladar aquest acord al Parlament de les Illes
Balears per conducte de la Direcció General de Relacions amb
el Parlament de la Conselleria de Presidència.

EL SR. PRESIDENT:

Grups parlamentaris que volen intervenir en torn a favor?
Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, no, perdó. Te la
paraula el Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Bé, avui el Govern ens envia una notificació, un acord del
Consell de Govern que pretén una qüestió que ja ve reglada,
que ja ve establerta a la Llei de finances, a l’article 65, i es
tracta d’exceptuar les limitacions que precisament la Llei de
finances estableix per imputar a exercicis futurs les despeses
plurianuals en el cas dels concerts educatius 2017-2023. Res a
dir a aquesta proposta i el nostre grup hi votarà a favor, com no
podia ser d’una altra manera.

Però sí que no em puc passar, no puc passar de fer algun
comentari i el comentari és la nostra aposta, del Partit Popular,
per l’escola concertada i també per l’escola pública, però en un
moment on en aquesta legislatura l’escola concertada està tan
qüestionada crec que és important que avui facem una aposta
clara a favor de l’escola concertada, sobretot en el concepte de
complementarietat de l’escola concertada respecte de l’escola
pública. Perquè aquí en certa manera s’interpreta, moltes
vegades en algunes declaracions d’alguns membres del Govern
i també d’alguns portaveus dels partits que donen suport al
Govern, es transllueix el concepte de subsidiarietat, és a dir que
l’escola concertada és subsidiària de l’escola pública, quan això
no és així, l’escola concertada és complementària de l’escola
pública. 

No és cert que quan hi hagi una escola pública ha de
desaparèixer la concertada, això seria el concepte de
subsidiarietat, no, no, no, és que precisament ha d’existir
l’escola concertada independentment de les escoles públiques
que hi hagi perquè precisament amb açò defensam el dret a
escollir l’escola que els pares volen per als seus fills, aquest
dret a l’educació que tenen els pares. És molt important, per
tant, mantenir els concerts educatius precisament per mantenir
aquest dret, aquesta llibertat que han de tenir els pares per
poder escollir l’escola que millor s’adapti a les seves
necessitats.

Estam contents també, i avui hem fet un comentari amb el
conseller, que amb aquest acord que avui farem es reconeix
també econòmicament els concerts dels col·legis del ParcBit,
fins i tot els concerts d’ESO, açò almenys és el que ens ha dit
el conseller, que també és un model educatiu que té demanda,
té demanda, i que és una demostració de la pluralitat educativa
que té aquesta comunitat autònoma i que, a més, enforteix amb
la seva presència i amb el seu concert enforteix, precisament,
aquesta llibertat dels pares de poder triar el model educatiu que
més els convé a ells, que precisament aquest és un dret
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fonamental que recull la Constitució i que, per tant, nosaltres
hem de defensar.

Per tant, dit tot açò, estam contents de poder aprovar avui
aquesta proposta, estam contents que avui entre tots facem una
passa decisiva per consolidar la xarxa concertada a les escoles.
Per tant, el vot del Partit Popular òbviament serà favorable a
aquesta proposta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem té la paraula el Sr. Carlos
Saura. 

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. No pensava entrar en un debat
ideològic, polític sobre el tema de l’escola concertada o
l’escola pública, però no ho puc evitar, nosaltres el que hem dit
sempre és que tenim una prioritat absoluta per l’escola pública
i que el que hauríem de fer és expandir la xarxa d’escola
pública i anar disminuint la xarxa d’escola concertada en la
mesura del possible, perquè al final hi ha una pregunta clau i és
qui té dret a elegir, perquè parlam del dret a elegir, però qui té
dret a elegir? Hi ha moltíssima gent que no té dret a elegir, que
no té doblers per pagar una escola concertada. Per tant, creiem
que un model d’escola pública, com poden ser els models
nòrdics, garanteixen la igualtat d’oportunitats.

En tot cas, entenem que el que fem aquí és discutir sobre un
acord del Consell de Govern sobre una necessitat, nosaltres no
estam en contra dels drets dels treballadors de la concertada
malgrat ideològicament tenim un altre model. Per tant, votarem
a favor d’aquesta proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Es tracta d’una qüestió de tràmit per
a nosaltres, per tant, que no té cap... per a nosaltres, cap lectura
política, simplement és una qüestió de tràmit, atès que els
requisits que marca la llei quant a aquelles autoritzacions que
han de passar per la Comissió d’Hisenda. Per tant, no tenc res
més a afegir. Votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi té la paraula la Sra. Antònia
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda. Gràcies, president, senyors i
senyores diputats. Bé, estam contents que s’aprovi aquesta

partida per als concerts educatius. Evidentment nosaltres
sempre hem defensat els dos models perquè poden viure
perfectament conjuntament. Sí que no estam d’acord amb la
segregació, però hi ha una llei que estan obligats i, per tant, la
conselleria i el Govern ho han de complir. Nosaltres dir que
estam d’acord i res més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Res a afegir, només comentar que
votarem a favor.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó. Pràcticament podria subscriure la intervenció de la
Sra. Sureda, Maria Antònia, que només amb un exempt, sense
voler entrar en polèmica tampoc, però només amb una precisió,
nosaltres no parlam de segregació sinó d’educació diferenciada,
però així i tot dintre del nostre programa electoral no la
defensam com a objecte d’un concert públic, i així ho hem
manifestat. Ara bé, si hi ha un marc jurídic, si hi ha una
sentència i, per tant, sempre hem cregut que això s’havia de
respectar i és el que en aquest moment es fa, respectar-ho, per
tant, compensar el que no havia estat compensat en el seu
moment.

Per tant, des d’aquest punt de vista també ens felicitam que
realment aquestes coses s’hagin resolt i estam, per tant, a favor
de validar el que se’ns demana. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Andreu Alcover. 

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo sincerament, treure un debat
ideològic d’un pluriennal és el darrer que volia veure, però bé,
és que... “cosas veredes, amigo Sancho”, que deia Don Quijote.
Mirin, és que això és un plurianual perquè puguin cobrar els
treballadors de la concertada el setembre, entre altres coses.
Veure aquí un debat ideològic em sembla un poc excessiu, però
bé, evidentment nosaltres també li donarem suport perquè
estam absolutament d’acord i evidentment s’ha de tramitar.
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Això vull recordar que és una conseqüència, nova
conseqüència de l’aprovació de l’entrada en vigor enguany de
la Llei de finances, article 65, com bé diu aquest punt, i bé,
això és una nova competència d’aquesta comissió, és la primera
vegada que ho fem i crec que està bé que sigui així i li donarem
suport.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Tenint en compte que no hi ha grups parlamentaris en torn
en contra, passam a rèplica i a contrarèplica si hi ha
intervencions. No hi ha intervencions.

Per tant, votam... passam a votació de la totalitat de l’escrit
RGE núm. 8439/17.

Vots a favor? Idò, queda aprovat per unanimitat l’escrit
RGE núm. 8439/17.

Esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió.
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