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Des de COAPA BALEARS volem fer-vos arribar les nostres esmenes/aportacions al projecte 
de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l’any 2020, 
esmenes/aportacions, totes elles  referides a les partides proposades per a les 
despeses/inversions de la Conselleria d’Educació i Universitat. 
 
Hem volgut compartir-les amb tots el grups parlamentaris perquè en tinguéssiu coneixement i 
les defenguéssiu si ho considereu adient.  
 

1) Esmena a la pàgina 268, centre de cost 13601, programa 421k, codi 62599. 
 
La partida destinada a l’equipament de centres educatius ha patit una retallada de 
3.700.000 a l’anterior pressupost a 2.525.315 Euros als pressupostos CAIB 2020. 
Considerem que  les necessitats d’equipament que pateixen alguns dels nostres 
centres són evident i també hem de tenir amb compte les necessitats dels centres de 
nova creació. Proposem el retorn a la quantitat dels anteriors pressupostos més 
l’augment proporcional necessari. 
Import proposat: 3.800.000,00  
 

2) Esmena a la pàgina 267, centre de cost 13601, programa 421k, codi 48021. 
 
Tal com ha quedat demostrat a la comissió avaluadora dels ajuts de menjador gran 
part dels sol·licitants, tot i acomplir els requisits establerts per la convocatòria han 
quedat sense la possibilitat d’obtenir l’ajut per manca de pressupost. El càlcul per a la 
convocatòria del curs 2019/20 d’aquest import necessari per ampliar la cobertura a tots 
els possibles beneficiaris admesos és d’1 milió d’Euros.  
 Donat que les ajudes 2019/2020 se paguen amb partides incloses a pressupostos 
2019 i 2020, considerem que dins els pressupostos que ara es debaten cab l’ampliació 
per donar cabuda a les famílies que han quedat fora per motiu pressupostari. 
Aquesta mateixa quantitat seria la que també s’hauria de afegir al pressupost, com a 
mínim, per a la convocatòria del curs 2020/21.  
Nou import proposat: 5.500.000,00 
 

3) Esmena a la pàgina 264, centre de cost 13601, programa 421D 

 

La Formació del Professorat és un element bàsic per aconseguir la millora del nostre 
sistema educatiu. Podem observar una retallada exagerada d’aquesta partida. 
Proposem una restitució del mateix import pressupostat als pressupostos 2019.  
Nou import proposat: 1.340.000.00 
 

4) Esmena a la pàgina 260, centre de cost 13501, programa 423B, codis 74114/44114 

 
 L’IBISEC és un dels organismes de la Conselleria d’Educació més importants per 
poder donar respostes a les necessitats més immediates del nostre sistema educatiu. 
Aquestes necessitats es concreten en el manteniment adequat dels nostres centres, 
en la solució d’aquells problemes imprevistos i en la construcció dels nous centres 
escolars que tan necessaris són per atendre a la demanda creixent d’alumnat, tenint 
en compte que ja partim d’una situació de dèficit històric en infraestructures. Per 
aconseguir aquest objectiu el seu pressupost ha de ser, com a mínim, igual que a 
l’exercici anterior.  
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Nou import proposat: 36.000.000,00 
 

5) Esmena a la pàgina 244, centre de cost 13101, programa 421A, codi 22301. 

 

Com la pròpia Conselleria d’Educació coneix de primera mà cada vegada més 

alumnes d’educació post obligatòria es troben amb greus problemes per poder accedir 

als instituts per poder continuar cursant els seus estudis. Les poques places vacants 

a les línies de transport escolar que abans existien ja es troben ocupades per alumnat 

d’Educació Obligatòria, i inclús aquest són insuficients tal i com s’ha demostrat amb 

les nombroses incidències que ens han arribat de tot el territori. La Conselleria ha de 

fer un esforç econòmic per aconseguir que el fet de residir a un municipi que no disposi 

d’un institut no sigui un impediment per a un alumne que vulgui cursar estudis post 

obligatoris. L’ampliació de les places de transport escolar a l’educació post obligatòria 

és una necessitat basada en la igualtat d’oportunitat 

Nou import proposat: 14.000.000,00 

 

6) Aportació general . 

Recuperació programa PAE pel segon i tercer trimestre curs 2019/2020 i assegurar la 
continuïtat pel curs 2020/2021 en qualsevol cas, i no supeditat a l’arribada de diners 
estatals. 
 
Les mesures per revertir l’alt fracàs i abandonament prematur dels estudis ha de ser 
clau per la conselleria. 
 
 

Demanem la vostra col·laboració per fer arribar les nostres demandes al Govern i quedem a 
la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte al respecte de tot l’exposat . 
 
Rebeu una cordial salutació,  
 
 
 
 
 
 
COAPA BALEARS 
 

 
 
 
 

 

 


