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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.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, per part del Grup Socialista Irene Triay substitueix Joan
Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Cap altra substitució?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, presidenta, bona tarda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Pel Grup Parlamentari Ciutadans, Juanma Gómez
substitueix Patricia Guasp. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, moltes gràcies.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sra. Presidenta, per part del Partit Popular, Margalida
Duran substitueix Antoni Fuster.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 5139 i 4774/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5139/19,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
impuls de patis inclusius.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5139/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls
de patis inclusius. Per a la seva defensa, per part del Grup
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova, té cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Grup Socialista ve
aquí a presentar una proposició que el que intenta és
desenvolupar el concepte d’educació que es treballa ja des de
legislatures anteriors, en el qual nosaltres plantegem una
educació que estigui basada en l’equitat, la igualtat, la
diversitat i la inclusivitat. Per tant el que intentem amb aquesta

PNL és desenvolupar aquesta inclusivitat en els centres
educatius a tots els nivells i en tots els aspectes. Per això
ara..., hem parlat moltes vegades de la inclusió a les aules, de
la inclusivitat en els currículums, de les activitats d’inclusió,
i ara volíem portar el debat una mica també a altres espais dels
centres educatius on també es desenvolupen activitats, que
potser no són activitats purament docents, s inó que són
activitats d’esbarjo però que també tenen un alt component
educatiu, que són els patis, són els patis.

Les zones d’esbarjo, normalment, de manera normal, els
patis de les escoles i dels centres educatius en general estan
dissenyats d’una manera en la qual hi ha un nucli central que
normalment solen ser les pistes esportives i d’altres, que
ocupen un espai central, i al voltant hi ha tota una sèrie
d’espais d’activitats que no tenen aquesta centralitat, i per tant
nosaltres el que volem és que els patis vagin canviant, no sols
la seva fesomia sinó també els seus elements, els elements
que inclouen, com poder ser gronxadors, com poden ser
diferents elements de joc, perquè puguin complir aquesta
funció d’inclusivitat, que tothom, sigui com sigui, tingui les
capacitats que siguin, pugui realitzar activitats d’esbarjo,
activitats de lleure amb total inclusió amb els seus voltants.

El que està clar és que en els patis també s’hi fan..., és
realment on els nens, i els adolescents en els instituts, creen
els seus lligams socials i, per tant, consideram que aquests
espais, si són inclusius, també generen una facilitat de crear
lligams de caràcter inclusiu, i per tant el que demanam és que,
per una banda, a l’hora d’arranjar els patis  a través de
modificació d’estructures, com poden ser patis, com poden
ser parcs infantils, com pot ser distribució de zones, s’hi
pensi, en aquesta inclusivitat i en aquesta diversitat i llevar la
centralitat al baló, que el baló normalment ocupa l’espai
central dels patis de centres, i  donar pas perquè altres
alumnes, siguin de necessitats educatives especials, siguin
NESE, puguin tenir i desenvolupar les seves activitats
d’esbarjo i de relació social en els diferents patis.

Per això, portem aquí aquesta PNL, i el que demanam
principalment són dues coses: primer, que els centres
comencin a desenvolupar activitats que incentivin realització
d’activitats de caràcter inclusiu a les hores d’esbarjo, i que els
ajuntaments, i qui s’encarregui del manteniment dels patis -
normalment a les escoles ho fan els ajuntaments- tinguin en
compte les estructures que puguin muntar siguin de caràcter
inclusiu, estiguin adaptades per tothom i puguin acceptar tot
allò.

Crec que el sentit és molt clar, vull dir que el que
pretenem és que l’escola sigui inclusiva, inclusiva en tots els
aspectes, però també en tots els espais, que no sols siguin
inclusius els espais dins l’edifici sinó que siguin inclusius i
puguin ser adaptats tots els espais de fora, dels patis i d’altres,
per poder aconseguir aquest objectiu d’una millor educació i
una millor qualitat de tots els centres.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. El Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares ha presentat l’esmena RGE núm. 6429/19 i, per a la
seva defensa, té la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts. Gràcies.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Quiero hacer un comentario de
tipo técnico, y es que hay un error tanto en esta como en la
siguiente. No queríamos registrar enmienda de modificación
sino de adición. Veo que se ha registrado como modificación,
no se si hay algún problema...

LA SRA. PRESIDENTA:

De acuerdo, tomamos nota.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Son de adición, de adición concretamente al punto 2,
cuando se indica..., hace referencia a realizar los trabajos de
mantenimiento y actualización de las zonas, de los espacios de
los centros educativos, necesidad de incluir materiales y
elementos y demás. A nosotros nos gustaría añadir como
punto, que, así como incluso ya se ha aprobado en algún que
otro ayuntamiento, instar a todos los ayuntamientos a que la
construcción de los nuevos parques infantiles estén adaptados
para niños con movilidad reducida, y que aquellos que ya están
construidos se vayan adaptando progresivamente a fin de
asegurar su uso por parte de todos. Esto sería nuestra
propuesta de añadir un punto.

Luego sí que nos gustaría aclarar, sobre todo en lo que
hace referencia a los espacios inclusivos, ahora hemos
escuchado la explicación del representante socialista,
exactamente a qué se refieren con los espacios inclusivos,
porque, claro, está muy bien lo de incluir a todo el mundo,
como ha dicho usted, pero viendo el contenido de la iniciativa,
al inicio se habla incluso de las actividades que deban
desarrollar los niños, las niñas... Queríamos saber
simplemente si es que también les vamos a decir a los niños
cómo tienen que jugar, si tienen que jugar a la pelota, a las
muñecas, con un coche o no... ¿Se les va a dejar jugar a lo que
quieran o también se les va a decir a qué tienen que jugar en
ese concepto de inclusivo? Ser un poco aclaración de a qué se
refieren con lo de los espacios inclusivos, porque desde luego
si se refiere a que todos los niños puedan utilizar las
instalaciones, por supuesto, sólo faltaría, que no haya ningún
tipo de discriminación; pero si en eso de lo inclusivo
incluimos el decir a los niños y a las niñas a qué se tienen que
dedicar en su tiempo libre o con qué tienen que jugar, pues ahí
sí que no nos parece bien. Que los niños jueguen como
quieran, cuando quieran y con lo que quieran, sin que nadie les
tenga que decir lo que tienen que hacer.

Simplemente esa aclaración.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Campos. El Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca ha presentat una esmena, la RGE núm. 6442/19, i,
per a la seva defensa, té la paraula el Sr. Mas, per un temps de
cinc minuts. Gràcies.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, un poc en la línia...
nosaltres entenem que la PNL és del tot encertada, i només
volíem afegir un punt, el punt 3, perquè entenem també que si
avançam en patis inclusius, avançam en coneixements per part
dels mestres, seria bo també formar, que part de la formació
dels mestres anàs vinculada al moment de l’esplai; és a dir, no
només l’esplai, el moment de l’esplai, com que els al·lots, les
nines i els nins també són responsabilitat del centre, també
forma part de l’espai educatiu, entenem que els mestres també
han d’estar formats per dur el temps de l’esplai, i també han
d’estar formats si el que feim és millorar els patis físicament,
els feim inclusius, els feim racionals, els feim més..., hem de
formar els mestres. I nosaltres l’únic que dèiem era que en els
plans de formació del professorat s’hi inclogui també una part,
la gestió dels patis inclusius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara passarem al torn de fixació de
posicions, té la paraula la Sra. Riera, del Grup Parlamentari
Popular, per cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom, diputades
i diputats. Bé, nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular,
hem analitzat i valorat aquesta proposta del Partit Socialista,
que, com ha explicat el Sr. Casanova, va encaminada a donar
com una espècie d’impuls, o iniciativa, més que impuls,
perquè no ens consta tampoc que la conselleria fins ara hi hagi
fet gaire cosa, però bé un impuls als patis inclusius. 

Com a iniciativa ens sembla positiva, encara que no és que
sigui realment cap novetat, vull dir la xarxa d’escoles
inclusives ja existeix, hi ha patis inclusius a Madrid, a Toledo,
a Barcelona em sembla que he vist, a Badajoz, a Eivissa, per
exemple, -idò, el Sr. Casanova ens diu a Eivissa-, a diferents
municipis, i com a idea ens sembla positiu, sobretot perquè té
un caràcter un poc polivalent, que deia també el Sr. Campos,
fa referència a patis inclusions en relació amb nins que tenen
determinades dificultats físiques, per exemple per eliminar
barreres arquitectòniques; també, per altra banda, fa referència
a problemes de gènere, que també ha de donar una igualtat; o
fins i tot nins que puguin tenir dificultats de relació i els patis
inclusius podrien afavorir mitjançant la instal·lació de zones
verdes, no és ver? Vull dir que en principi sembla una
iniciativa prou positiva i lloable, aquesta és la meva valoració
inicial.

I en aquest sentit, evidentment nosaltres sí li donarem
suport, Sr. Casanova, amb les esmenes o sense esmenes, en
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principi ens sembla que és una cosa en la qual podem avançar
tots.

Però també li  he de dir, sempre hi ha la part un poc de
crítica constructiva, que una vegada que un fa una proposició
i a més es com a autocensura, perquè la dirigeix al Govern en
la qual té responsabilitat a la Conselleria d’Educació, estaria
bé que hagués anat una mica més enllà, perquè és clar, seguir
fomentant, instar que facin, però no hi ha terminis, no hi ha
propostes d’inversió, no hi ha un cert mandat un poc més clar
dirigit al Govern més que instar que continuï fent aquesta
feina, és un poc una declaració  d’intencions, i podria haver
estat una proposta una mica més agosarada i tal vegada entre
tots haguéssim avançat en positiu en aquesta línia.

Per tant, si en un futur feim qualque coseta un poc més
llançada en matèria d’afavorir la inclusió, per ventura podríem
aprovar i donar un mandat un poc més clar. En tot cas, com li
deia el vot del Partit Popular i del Grup Popular evidentment
serà positiu a aquesta proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Ara té la paraula la Sra.
Santiago del Grup Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Estoy de acuerdo, nos parece muy acertada esta PNL de
patios inclusivos. Creo que es importante que en esta... que se
empiecen a... bueno, a conducir un poco..., no se trata de decir
a qué tienen que jugar los niños y las niñas, evidentemente,
pero se trata de conducir un poco el espacio de ocio para que
los niños de hoy sean adultos tolerantes, inclusivos, e incluyan
a aquellos que son diferentes, diferencia de género, de piel y
demás.

Nos hubiera gustado incluir una enmienda, no ha podido
ser, cosas de novata, pero bueno, entendemos que sí, que tanto
la propuesta del Partido Socialista es muy acertada, y si
pudiera... la enmienda que ha propuesto el compañero de MÉS
también nos parece adecuada. 

Nos hubiera gustado que esta PNL también hubiera hecho
mención a que esas actividades colectivas y participativas de
tiempo libre, pues fomenten la igualdad entre género, la
prevención del racismo, la homofobia, la discriminación por
razones de físico o capacidades o cualquier otra actividad que
valore y potencia la riqueza, la diversidad y el derecho a ser
diferente. Pero bueno, de momento así nos vale y esperemos
que el conseller la lleve a cabo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. Gómez, del
Grup Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta, bones tardes. En primer lloc,
manifestar el nostre suport a la PNL tal com ve redactada. Jo
animaria, no sé si es pot fer o no, la lletrada ja m’ho dirà, però
sí que hagués animat na Gloria a dir, que in voce presenti, jo
crec que és una addició que, a més a més..., o una aportació
que enriquiria més la PNL, tot i que així com està plantejada
jo  crec que recull ja tot tipus d’inclusió i tot tipus de
plantejament encaminat a rompre tanques, barreres, en
diferents ambients, per la reflexió que ha fet la companya
diputada de Podemos, en aquest sentit.

Però jo mir de vegades... és que dels debats surten
capacitats  de proposta que seria amb veu, que no la podem
tenir abans si no hi ha el debat, per tant, jo sempre anim, de fet
he volgut fer un avanç, s’ha pogut fer, però s’ha rebutjada... i
s’ha rebutjat a la comissió d’abans. 

I a la comissió d’abans, i aquí vaig al punt 3, vull manifestar
el nostre posicionament sobre l’esmena que ha presentat el
Grup Parlamentari MÉS, a la qual donarem suport, perquè a la
comissió d’abans nosaltres hem proposat, en el tema LGTBI,
de crear el servei d’atenció a les persones que pateixen
discriminació, violació dels seus drets  i agressions, una
formació per als treballadors públics i se’ns ha rebutjat per
part del Partit Socialista. És ver que no l’hem presentada en
forma al registre, però era una aportació de millora que
parlava de la formació dels treballadors públics, essencial en
qualsevol àmbit de gestió que hagi de dur per dur a terme les
polítiques públiques, però que té una especificitat i
especialització molt concreta en la formació.

Tot i això, i volia fer palès aquest plantejament nostre de
com d’essencial que és la formació per al professorat, i no
només per al professorat, sinó per al tercer sector que fa feina
amb els nins i nines en els  àmbits dels patis o activitats
extraescolars. Per tant, la formació, tant en l’educació reglada
com en l’educació no formal, és important.

I abans de posicionar-me sobre l’esmena que ha presentat
d’addició el Grup Parlamentari VOX- Actua, no em queda
clara una cosa, Jorge, i és el tema..., aquí parlam de patis, ho
comentava amb els companys a veure si jo ho entenia igual,
parlàvem de patis en els centres escolars i aquí es parla de
parcs a l’àmbit municipal. Jo si assoliu..., sí, aquí parla de
parcs, si se habla de los centros escolares y son los patios,
o sea, si afecta  al alumnado en los centros escolares,
nosotros estaríamos de acuerdo, porque me parece una
aportación también importante. Todo y que el tema de la
discapacidad y el tema de esa inclusión entiendo yo que
abarca a las personas que tienen dificultades de movilidad,
o de movilidad reducida.

Per tant, un cop que aclariu això, nosaltres en principi a tot
el plantejament fet aquí li donaríem suport.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la Sra. Pons del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres estam absolutament
d’acord amb tot allò que tengui a veure amb la igualtat, la
diversitat i la inclusivitat. Pensam que, efectivament, el baló
és omnipresent a tots els centres educatius històricament
d’aquesta comunitat autònoma i de la resta, el futbol comanda
a mitjans de comunicació i a tota banda, i no és que ningú hagi
de dir als infants a què han de jugar, sinó que el que passa és
que aquells que no hi juguen són frikis, considerats  gent
diferent i  poc a poc se’ls arracona del circuit dels patis
escolars. Jo tenc casos molt propers, que tampoc no importa
conti la meva vida. En qualsevol cas, nosaltres hi estam
absolutament d’acord.

Pensam que, efectivament, el concepte pati inclusiu és
educar a tots els nivells, a tots els àmbits i a tots els espais
d’un centre educatiu, i a la zona d’esbarjo, a l’hora del pati és
una manera també d’educar.

El que més m’agrada de tot això tal vegada sigui
precisament aquest accent que es posa, o el que més ens
agrada, a incloure aquelles persones que efectivament, perquè
no juguen a futbol, o perquè són tímides, o perquè són
diferents, o per qüestions de pell, o per qüestions de
tendència, o per qüestió del que sigui, se’ls va arraconant, i jo
crec que inclusiu sobretot agafa força quan parlam d’aquests
infants, que a l’hora del pati, enlloc de ser el moment més
desitjat del dia, és el moment terrorífic en què s’enfronten a
la resta de companys i no estan protegits pel professor o per
qui sigui.

Dit això, creiem en aquesta prevenció de casos
d’assetjament escolar que moltes vegades es produeix en el
pati. I bé, pel que fa a l’esmena de MÉS hi estam absolutament
d’acord. I pel que fa a l’esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari VOX, pensam que és innecessària, no és que hi
estiguem en contra, ens sembla bé, però crec que ja el mateix
concepte de pati inclusiu, precisament el que primer
contempla és acabar amb les barreres arquitectòniques per a
aquelles persones que tenen una mobilitat reduïda.

Per tant, el nostre suport a aquesta proposta. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Com que no hi ha cap diputat del Grup
Parlamentari Mixt procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar, gràcies.

(Remor de veus)

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, idò ja té la
paraula el Sr. Casanova, per cinc minuts més.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

En primer lloc, moltes gràcies pel suport a la iniciativa.
Solament volia puntualitzar un parell de coses.

Respecte de l’esmena que ha presentat VOX, en principi...
és que m’ha passat el mateix, jo quan l’he llegida... quan l’he
llegida tenia la sensació que estava dirigida als parcs dels
municipis. Per tant...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ja, però la literalitat és aquesta, això és el que posa aquí. De
tota manera..., és clar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de tota manera... però també és perquè, com que jo entenc,
així com s’ha dit aquí que els patis inclusius inclou... en dir
allò dels elements ja està inclòs això, els elements..., un dels
elements són els parcs.

De tota manera, crec que quan posa... la frase que posa que
“els ajuntaments tenguin present la necessitat d’incloure
materials i elements que facin més fàcil la realització
d’aquests tipus d’activitats”, són elements... ens referim a tots
els materials i a tots els elements que poden ser de parcs
infantils, però com pot ser un altre element, un parc, un espai
verd o el que sigui.

De tota manera crec que si... tal vegada, si vol que consti
això, podríem posar, fer-ho amb una transacció, incloem la
paraula “adaptats per a tot l’alumnat”, i  així introduïm el
concepte d’elements adaptats, siguin parcs infantils o siguin...
tot. Per tant, quedaria: “que tinguin present la necessitat
d’incloure materials i element adaptats per a tot l’alumnat que
faci més fàcil...”. És simplement introduir aquest... crec que
amb això quedaria recollida.

Després, respecte de l’esmena de MÉS he de dir que sí,
que sí l’acceptem, creiem que és imprescindible a l’hora de
fer patis inclusius que el professorat sàpiga com gestionar
aquests espais, perquè també és una qüestió de gestió d’espais.
Però també crec que podríem recollir, si m’accepta una
transacció, el que s’ha parlat aquí que aquesta formació del
professorat vagi encaminada a la gestió de patis inclusius per
millorar, per facilitar la possibilitat de realitzar activitats
d’esbarjo dirigides a fomentar la igualtat, la prevenció del
racisme, de l’homofòbia, de la discriminació per raons de
capacitat.

Amb això entrarien tots els conceptes que hem tingut aquí
i podríem tenir una PNL més completa, no sols és inclusiu en
elements, elements adaptats, sinó a més elements d’espai i
(...). Si li sembla bé ho faríem així.

Per tant..., res més, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Acabat el debat passam a votar la
proposició no de llei... digui..

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Cap no s’hi oposa, d’acord. També voldria preguntar si es
demana votació separada o no, o conjunta de tots els punts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Si ningú no s’hi oposa podríem fer-la conjunta perquè
tothom hi està d’acord. Ara, si la voleu separada, separada,
m’és igual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Conjunta? Conjunta, perfecte. Doncs, acabat el debat, ara
sí, passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 5139/19.

Vots a favor?

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat aquesta
Proposició no de llei RGE núm. 5139/19, relativa a impuls de
patis inclusius.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4774/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes educatius de centre.

A continuació, passarem al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 4774/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes educatius de centre. Per a la seva
defensa té la paraula la Sr. Riera, del Grup Parlamentari
Popular per cinc minuts. Endavant, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Continuam ara amb una altra
proposició no de llei d’avui horabaixa, també molt interessant,
a veure si continua el tarannà de consens que hi ha hagut a la
primera proposició no de llei.

Aquesta fa referència a un tema que tractam molt... de què
parlam molt en aquest parlament i que és el tema dels
projectes educatius de centre, aquell document estratègic que
representa la línia educativa que té un centre, que inclou la
PGA, que inclou també el projecte lingüístic, que inclou tota
una sèrie de documents que marquen les línies per les quals es
desenvolupa aquella etapa educativa dels diferents cursos
durant una anualitat escolar.

Aquest projecte educatiu, com saben vostès, no fa molt a
la compareixença del conseller d’Educació, quan li varen
demanar si estaven publicats, com marca la normativa
autonòmica, que han d’estar publicats per a la informació i el
coneixement de les famílies, no ens va dir exactament quants
projectes educatius estaven a disposició de les famílies, va dir
que pensava que al voltant de 200, i tenint en compte que hi ha

400 escoles aproximadament, evidentment no és ni la meitat
dels centres educatius que l’haurien de tenir penjada de forma
pública, a la seva web o almanco, a disposició a les oficines
administratives, perquè tothom pugui accedir amb facilitat a
aquests continguts tan importants per a l’educació dels seus
fills.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei.
Hi ha diferents punts, en un primer demanam que es publiqui
a la web CAIB de forma transparent i accessible, perquè
qualsevol persona des d’un ordinador... del seu ordinador o des
de qualsevol mitjà, des d’una tauleta, el que fos, podria
consultar els diferents projectes dels diferents centres, podria
comparar, podria avaluar quin centre li interessa o li agrada
més perquè hi vagi els seus fills o quines demandes hauria de
fer a les properes reunions per exemple de pares amb el
centre educatiu.

A més, serviria de referència perquè acabàssim aquest
debat, no? Crec que com a mesura de transparència aniria bé
a tots, tants als que diuen que hi ha immersió lingüística o
immersió de determinades àrees als centres com als que tenen
l’opinió contrària, que diuen que no és cert. Donaríem aquesta
visibilitat i veuríem realment quins són els projectes que es
desenvolupen a cadascun dels centres sostinguts amb fons
públics a les Illes Balears.

Per altra banda, la segona part d’aquesta proposta fa
referència al fet que es comprovi a més que aquest..., perdó,
que el Govern de les Illes Balears comprovi que cada projecte
educatiu es trobi simultàniament accessible de forma íntegra
al centre i a les oficines, com deia, perquè de vegades no
tothom... tal vegada avui en dia..., ja cada vegada més, però no
tothom té aquella accessibilitat telemàtica i poder disposar
dels documents a les oficines on se suposa que hi ha d’haver
la informació del centre.

En tercer lloc, que l’equip directiu elabori, a més, una
documentació complementària. Això... documentant-me una
mica vaig veure que hi havia una certa inquietud de vegades per
comprendre la documentació de la mateixa escola, i estaria bé
que hi hagués aquestes línies de comprensió, esquemes dels
punts claus, el pla d’acció , es podrien complementar amb
altres activitats com són les reunions de pares que es fan o,
per exemple, les decisions que es prenen al claustre, activitats
complementaries extraescolars, etc., tota aquella informació
que ajudaria una mica més a conèixer el funcionament del
centre.

I en quart lloc, que aquesta documentació evidentment
s’actualitzi, perquè si penjam un projecte educatiu, però no
anam actualitzant la PGA o aquelles coses que puguin variar
d’un any a l’altre quedaria desfasada.

Per tant, per fixar una certa periodicitat pensàvem que,
sense establir un termini concret, per a tampoc no bloquejar
la feina administrativa de la conselleria, però almanco amb una
certa antelació al període establert oficialment per a
l’escolarització, que els pares puguin accedir a veure aquest
projecte.
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I crec que això seria una mostra que un govern que parla de
consens, diàleg, transparència i de llibertat, igualtat, idò seria
una mostra que posa en pràctica tot el que predica.

Quant a l’esmena presentada per VOX, si considera que pot
ser una esmena d’addició amb un punt cinquè diferent,
nosaltres no tendríem inconvenient en principi que es pogués
incloure d’aquesta manera, tot i que els he de dir que -ho he
comentat abans- em sembla un poc agosarat que en 30 dies el
conseller March ens pengi tots els projectes educatius, si en
cinc o sis anys no sap quants en té ara mateix de penjats; ens
sembla que en 30 dies, quatre setmanes és un poc com a...
massa agosarat, però evidentment val més demanar molt i
aconseguir alguna cosa.

Per tant, acceptarem aquesta esmena tot i  que no tenim
molta de fer que es pugui dur endavant.

I esperam, per altra banda, ara escoltarem els diferents
grups parlamentaris, que si volen donar suport a la proposta
estaríem encantats i si no almanco idò acceptaríem que
poguessin donar suport a alguns d’aquests punts que puguin
considerar positius i que pugui avançar en aquesta
transparència i diàleg que -com deia- sempre predicam i de
vegades trobam a faltar des del Govern de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. El Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares ha presentat l’esmena RGE núm. 6430/19 i per a la
seva defensa té la paraula el Sr. Campos. Endavant, Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, és el
mismo error técnico de antes, no es de modificación, sino que
es de adición, un punto nuevo. Y le diré a la Sra. Riera que la
fe y la esperanza es lo último que se pierde, entonces, por eso
nosotros pedimos que esa publicación de los proyectos
educativos en la página web de la comunidad autónoma, de la
Consejería de Educación y también en la de cada centro, pues,
se llevara a cabo, hemos puesto el plazo de 30 días porque,
hombre, nos parece razonable, ya que en teoría estos
proyectos educativos ya deben estar aprobados y no debe tener
mayor complicación subirlos al sistema, y como
efectivamente, como dice la Sra. Riera, llevamos muchos años
esperando eso y como no sabemos exactamente..., bueno,
parece que hay un número indeterminado entorno a 200 que sí
que los tienen, pero que hay otros que no, entonces, para
poner un plazo y poder aclarar los temas habíamos propuesto
este plazo de 30 días.

Efectivamente, la transparencia en todo lo que tenga que
ver con la educación y sobre todo los proyectos educativos de
centro es fundamental, no entraré a debatir sobre lo que
opinamos sobre los proyectos lingüísticos porque no me
bastan cinco minutos ni cinco horas. Por tanto, simplemente

eso, añadir esa adición para que el plazo pueda ser de 30 días,
más que nada en favor de las familias que tengan toda la
información.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdón, Sr. Campos. Gracias. Passem al torn de fixació
de posicions, té la paraula la Sra. Santiago, del Grup
Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, nosotras de transparencia no gusta bastante, la verdad,
no será por eso por lo que vamos a votar que no, sino porque
en el decreto aprobado en el año 2019, en el artículo 4, igual
el Partido Popular no ha tenido tiempo de leerselo, pero en el
artículo 4 establece, por decreto: “la información facilitada
por parte de los centros educativos”, y en esta información
que se obliga a los centros educativos a publicar, pues, aparece
todo tipo..., la información que dicen..., bueno, que solicitan
en la PNL, cosa que me preocupa bastante porque
evidentemente no se han leído el decreto.

El artículo 4 dice: “información objetiva, su proyecto
educativo incluyendo las normas de organización y
funcionamiento, el proyecto lingüístico, o tros proyectos,
programas, actividades, número de vacantes, régimen legal de
aportaciones económicas.” Todo esto tiene que estar
publicado tanto en los tablones de anuncios de las escuelas, se
lo explico al Partido Popular, por si no lo sabe, como también
en la página web; y eso lo establece por decreto, no hace falta
hacer una PNL, porque ya el Govern ha puesto un parche al
decreto que había antes y ha hecho uno nuevo para una mayor
transparencia.

Entonces, pues, evidentemente nosotras no vamos a ser las
de la opacidad, nunca lo hemos sido y tampoco ahora, pero si
ya está en el decreto, pues no nos parece lógico aprobar una
PNL que ya se tiene que estar cumpliendo, y lo que se está
haciendo aquí es más bien cuestionar la transparencia de los
centros educativos. Y nosotras para cuestionar los centros no
estamos.

Además, lo de la publicación en la CAIB si ya se publica en
los centros educativos, ¿para qué vamos a publicarlo también
en otro lado? Es que la transparencia a veces se puede
convertir en una especie de..., de mecanismo absurdo que lo
que hace es ponerte  más trabajo. Si ya se hace esa
transparencia a través de un decreto y los centros educativos
la están cumpliendo y publicando en sus tablones de anuncios
y en las páginas web de los centros, que casi todos la tienen,
¿para qué vamos a publicarla en otro lado dando un plazo,
necesitando más personal, necesitando más medios y
burocratizando la transparencia? 

Estamos de acuerdo en que tienen que ser transparentes y
los proyectos tienen que ser transparentes, si está en un
decreto confiamos en que los centros están cumpliendo ese

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906430


72 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 4 / 3 d'octubre de 2019 

decreto  y, si no, ya podríamos hablar de otro debate. Y,
evidentemente, pues la doble, la triple publicación yo creo que
no tiene que aportar nada. Además, los propios centros
educativos tienen que facilitar a los padres y a las madres la
información que requieran, es decir, si van a una página web y
no la encuentran, si van al tablón de anuncios y no encuentran
esa información creo que pueden preguntar al centre directivo,
¡oye!, ¿qué pasa con esto?, y se lo van a dar; si no se la dan eso
es otro debate, pero la PNL que está haciendo aquí creo que
ya está.., está, bueno, está aquí en una normativa que tiene que
cumplirse.

Así que nuestro voto a ambas es no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. Gómez, del
Grup Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Idò, a mi se’m complica un poc el
posicionament, no perquè no tengui clar que és necessari que
estigui penjada la informació dels projectes educatius i dels
projectes lingüístics i que no haguem d’esperar que a un
professor o a un director del centre li hagi de demanar un
pare: escolti, que no està penjada. No, és un funcionari públic
i ha d’acomplir el decret. Però com que uns diuen que no hi
són i uns altres diuen que ja hi són, la veritat és que no sé molt
bé si donar suport o abstenir-me. 

Però, com que això ja és habitual en temes de política de
major interès per a la ciutadania, que és sanitat i educació i
serveis socials, la polarització que sol haver-hi en aquest
parlament, esperaré un poquet a veure el debat que fan la resta
de grups parlamentaris en aquest sentit.

Però sí que hi ha una cosa que ha de quedar molt clara, és
curiós que diguem que ja és a un decret i quan instam a fer
coses se’ns contesti que ja és a un decret. No, precisament es
fa, es duen actuacions perquè o el decret no s’acompleix o el
decret s’ha de millorar. Jo, qualsevol PNL que generi un debat,
maldament sigui reiterar, quan no es dóna resposta a una
demanda que hi ha o és insuficient, a mi em sembla productiu
i em sembla constructiu. És a dir que es faci una solidesa
discussió a donar suport o no a aquesta PNL respecte que ja hi
ha un decret que ho fa o no, el que es fa palès aquí és que el
contingut del que hi ha és millorar la informació,
l’accessibilitat, doncs, escolti, no ho veig clar.

Aleshores, en principi, dic en principi, nosaltres donarem
suport a la PNL i no ens sembla de cap de les maneres
menyspreable ni que passi decebuda la proposta que pugui fer
l’altre grup parlamentari, que és l’esmena de VOX en el sentit
de 30 dies. Jo no sé si 30 dies són els que pertoquen o no,
però, en tot cas, si és una proposta perquè l’administració
sigui..., doni la celeritat a penjar la informació pública que
pertoca i que està reconeguda en aquest decret, en principi
nosaltres no ens hi oposaríem, si és acceptada pels ponents. 

Però insistesc, manifestaré  el nostre posicionament
d’abstenció o de votació a favor quan hagi conclòs el debat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula el Sr. Mas del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, bé, jo li podria contestar, argumentar el meu vot en
contra i explicar tota una sèrie de coses que és el que li ha
explicat la diputada de Podemos, però que vostè ja sap, perquè
fa molts d’anys que rodola, ha estat consellera d’Educació, per
tant, tot això ja ho sap, jo no li argumentaré el meu vot
contrari amb lleis i decrets, perquè vostè els coneix
perfectament. 

Primer passaré per una experiència personal, és a dir, quan
vaig veure la proposició no de lle i vaig anar a cercar si
l’institut públic on van els meus fills a veure com ho tenia,
perquè dic: fosca!, si no ho tenen penjat serà gros. Bé, ho
tenen penjat, l’IES Llucmajor ho té penjat i actualitzat, per
tant...

Després, circulant per Algaida em vaig topar un bon amic
meu que és el director del centre i li vaig dir, a veure, i
vosaltres això com ho teniu? I em va dir, ho tenim penjat i, a
més, l’altre dia va venir un pare a demanar-nos-ho i els ho
vàrem donar i els ho vàrem explicar, perquè va dir que no ho
entenia, i ens vàrem asseure amb ell la cap d’estudis i li vàrem
explicar les dues coses, tant el projecte  educatiu de centre
com el projecte lingüístic. Dic, bé, almanco al meu redol les
coses no es fan tan malament.

Ho dic perquè a mi em sap greu, però els 16 diputats del
PP ballen al so que els marquen els tres diputats de VOX, i
això a mi em sap greu. Ens hauríem de centrar un poquet,
hauríem de deixar de posar en dubte la feina dels docents, la
feina dels equips directius i en lloc de posar-los en dubte,
intentar cercar l’enfrontament entre pares i docents, pares i
equips directius, famílies i no sé què, que això ja ho provaren
entre l’11 i el 15 i no els  va sortir bé, intentar cercar la
fórmula per donar suport a la feina dels equips directius, que
és molta, que en fan molta, que la burocràcia els passa per
sobre, intenten treure-ho el millor que poden, i intentar donar
suport.

Tenim Inspecció, tenim AMIPA, tenim consells escolars,
tenim famílies que es reuneixen amb els tutors, tenim hores
que donen els equips directius a les famílies, tenim canals més
oficials, com deia que és Inspecció i consells escolars, i
després tenim canals que no són..., però que els mestres o els
docents i els equips directius també amb tutories, fan reunions
a principi de curs, de to ts ... Jo crec que el que hem de fer
socialment és enviar un missatge clar, un missatge de suport
als professionals, tant als equips directius com als docents,

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 4 / 3 d'octubre de 2019 73

que fan molta feina, tant amb els nins com amb la paperassa,
que també n’hi ha molta. 

Hi ha sistemes de qualitat implantats en els centres que
ajuden tant pares, famílies, com docents a poder fer la seva
feina, ser més accessible tota la documentació dels centres.
Jo  crec que de fa anys cap aquí s’ha iniciat aquest procés
d’introducció de la qualitat dins els centres educatius que
ajuda pares i equips directius i docents a fer més accessible
tota la documentació i tota la paperassa dels centres educatius.
Ja dic, el missatge que llencem els polítics cap a la societat
entenc, interpret que no ha de ser d’enfrontament, ha de ser de
suport, de suport a aquesta gent que intenta i fa la seva feina el
millor que pot i, ja dic, en el meu redol, casualment, està tot
penjat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Té la paraula la Sra. Pons, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. He tengut una mica de dubte,
també, després d’escoltar els companys diputats en aquesta
comissió. Nosaltres en qualsevol cas pensam que el paper tot
ho aguanta i que ja hi ha un decret que ho fa. Nosaltres
instaríem els que governen aquesta comunitat a complir al
cent per cent el que diu el paper, aquest decret que ens ha
explicat la companya del Grup Unidas Podemos, i que
l’acompleixin; és a dir, existeix, idò, efectivament, però que
s’acompleixi al cent per cent. Si és que hi ha centres, encara
que n’hi hagi un, que no siguin transparents al màxim pensam
que s’ha d’instar el Govern a fer complir aquestes coses.

El nostre suport absolut, efectivament, també als equips
directius, als professionals, a tots aquells que saben d’aquest
tema i que no han d’estar ni s’han de sentir vigilats, perquè ja
hi ha mecanismes de defensa i de vigilància que ells mateixos
tenen.

Dit això, l’únic que no ens agrada d’aquesta proposició,
que de totes maneres nosaltres ens abstendrem, ja ho avançam,
entenem que sí, que hi ha d’haver transparència màxima, com
deia aquest decret ja ho contempla, per tant tal vegada sigui
necessari, i  només he de dir una cosa, que no ens agrada
aquesta ferumeta, aquest regust que fa precisament de vigilar,
de sospitar sobre els equips de cara a aquesta transparència.

Així que nosaltres, segurament, o quasi segur, al 99%, ens
abstendrem, a no ser que em convencin del contrari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Com que no hi ha cap assistent del
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Casanova, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo com a docent crec que
el PEC..., i ara parlaré com a docent i em dirà “utilitza molta
nomenclatura”, però és que és el que toca dintre d’educació,
i el PEC és el document més important que hi ha en un centre,
el PEC és el document més important, i ja li han dit aquí que
el PEC, segons el decret d’escolarització, ha d’estar a l’abast
de tots els pares, no sols el PEC, sinó també el PL, el PAD i
tots els altres documents i la PGA. És a dir, tots els
documents imprescindibles, així com els temes d’activitats
extraescolars, què s’ha de pagar i què no s’ha de pagar en les
activitats extraescolars..., tot s’ha de posar i s’ha de ser
transparent, és clar que sí.

Però ja li han dit que hi ha un decret on diu tot això. Per
tant, jo crec que aquí aquesta proposició no de llei l’únic que
fa és redundar i demanar que s’acompleixi un decret. Però,
miri, Sra. Riera, jo he mirat les instruccions de principi de
curs; vostè sap que a principi de curs es fan unes instruccions,
d’obligat compliment per a tots els centres sostinguts amb
fons públics, i a les instruccions el primer que diu, el primer
que diu és: “1. Projecte educatiu de centre (PEC). El PEC i els
projectes de direcció  que el despleguen s’ha d’exposar
públicament a la pàgina web del centre”, és a dir, això per
començar.

Per tant no sols hi ha un decret que ho ordena legalment,
sinó que, a més a més, hi ha unes instruccions d’obligat
compliment per a tots els centres que diuen que han d’estar
exposades a la pàgina web del centre. Per tant crec que això és
el que toca.

Després, això que vostè demana aquí d’anar a comprovar...
-perdoni, Sra. Riera-, hi ha una cosa que es diu Servei
d’Inspecció que la seva funció és revisar les PGA, que s’han de
penjar concretament abans del 21 d’octubre, i a la PGA s’ha de
comprovar que existeixen tots aquests elements.

Per tant jo crec que aquesta PNL l’únic que fa és demanar
més feina encara, perquè, és clar, en el tercer punt ja no sols
és el PEC, que hi ha de ser, sinó també el que em sorprèn és
que, esquemes del PEC. Home, a veure, jo crec que si una
persona no ho entén, i per hi som els docents, hi ha la direcció
del centre, i s’hi va i s’atraca. De tota manera hi ha una cosa
que li vull dir: vostè demana que es publiqui a la web de la
conselleria; jo no hi estic d’acord, perquè si nosaltres
propugnem, i crec que ho hem dit mil vegades, que els centres
han de ser autònoms i volem una educació basada en
l’autonomia de centre, cada centre és un món i per tant cada
centre ha de tenir un PEC i una manera de relacionar-se amb
el seu entorn, i per tant és el lloc, la web del centre i els
taulons d’anuncis, on ha d’estar, no tot concentrat en una cosa
que és asèptica, que hi ha 400 PEC i ja està. No, perquè el
PEC sols s’entén si s’està en el centre, un PEC s’entén si
s’està en el centre. 

Després, respecte del tema de l’actualització, jo com a
docent li dic que el PEC s’actualitza cada quatre anys, cada
quatre anys s’actualitza i s’actualitza per parts. Per tant que
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estigui penjat de dos anys no vol dir que no estigui actualitzat,
sinó que s’actualitza. 

Per tant, jo crec que tot allò que demana és simplement
demanar el que ja es fa, i sí que deixa caure, i crec que li ho
han dit aquí, aquest..., aquesta PNL, això que... de forma clara
i diferenciada, és a dir, aquesta sospita que els centres
educatius amaguen coses... Els centres educatius no amaguen
res, els directors de centres fan el que poden, i jo crec que
qualsevol director de centre, qualsevol pare va a una direcció
de centre i els directors de centres i els professors li
expliquen tot allò que necessita saber, no s’amaga res, hi és
tot.

Per tant crec que hem de defugir d’aquest intent de posar
la sospita sobre els equips directius, i e ls equips directius
tenen unes instruccions en què es diu: “Publíquese”; doncs el
que han de fer és publicar-ho abans del 21 d’octubre, punt. Per
tant... Que després algun no ho fa? Com per totes bandes, es
posa el límit de velocitat a 80 i n’hi ha més de quaranta mil
que el passen a 100; per tant... per això hi ha el Servei
d’Inspecció, que els ajuda a fer el PEC, els ajuda a la
transparència i els ajuda (...). 

Per tant crec que aquesta PNL no procedeix, i el termini
de 30 dies que demana VOX crec que és absurd, perquè hi ha
molts centres..., molts estan elaborant-lo, molts estan penjant-
lo, per tant crec que cada centre ha d’anar penjant-los, i en el
moment d’escolarització...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, vagi acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... han d’estar penjats. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el grup proposant per
fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps
de cinc minuts. Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de dir que no em sorprèn
molt el posicionament dels diferents grups, cosa ja habitual en
aquesta Comissió d’Educació; quan es fa una proposta per part

del Grup Parlamentari Popular normalment se cerquen
diferents justificacions o excuses per donar-hi suport, encara
que siguin propostes positives. En tot cas el que sí em sorprèn
a vegades són els arguments que es donen. 

Yo, Sra. Santiago, que usted me diga que no sé leer un
decreto, yo no sé si usted sabe escuchar a los demás cuando
hablan, pero yo he explicado claramente que el decreto
obligaba a tener públicas estas... -¡Sí!, puede hacer gestos,
pero yo he explicado, no sé si usted ha podido escucharme
o ha salido-, yo, decretos, le puedo asegurar que sé leer. En
todo caso, lo que he dicho es que el decreto obliga, pero no
obstante ni el propio conseller supo decir cuantas
programaciones estaban colgadas o cuantos proyectos
educativos tenían los centros colgados.

De hecho le he de decir que, mientras ustedes hablaban,
hemos entrado y hemos mirado, el instituto de Inca mismo,
por ejemplo, no lo tiene colgado. Por tanto, uno más que le
deberíamos apuntar al Sr. Conseller, que dijo que creía que
unos 200, pero tampoco lo tenía  claro. Quizá si usted lo
tiene más claro le podría decir cuantos están y cuantos no.

Jo, del Sr. Mas..., bé, m’alegra que el seu centre funcioni
bé, li dic el mateix: hi ha projectes que estan penjats, hi ha
projectes que no estan penjats, és l’eterna discussió que tenim
sempre, que s’ha de donar publicitat a les famílies i que no es
dóna; que el seu mateix conseller ho va reconèixer, que n’hi
havia devers 200 però no sabia exactament quants... Va venir
acompanyat de prop de 15 persones, hi havia més assessors
que diputats, que per ventura li haurien pogut dir quants n’hi
havia de projectes publicats a la web, però jo li dic que n’hi ha
que no hi són.

Si, a part d’això, no volen donar suport al fet que
s’acompleixi i  es publiquin, s’acompleixi el decret o
s’acompleixi la transparència o s’acompleixi la bona voluntat
i es pengin els projectes, doncs no hi donin suport. Nosaltres
ja..., bé, tenim aquest posicionament. El Partit Popular ha dut
a aquesta comissió a través del grup parlamentari una proposta
perquè hi hagi publicitat en els projectes educatius, i no sé de
què tenen por que no han volgut acceptar que es pengin els
projectes, que pugui ser accessible la documentació
administrativa, la informació als centres educatius; que
s’actualitzin quan s’hagin d’actualitzar, que anualment es
comprovin abans de cada curs per a la gent que hagi
d’escolaritzar els fills, i que d’aquesta manera hi hagi una total
transparència. Que no hi estam d’acord?, em sap molt de greu,
què vol que li digui, però que cadascú es justifiqui, com deia
al principi.

Com li dic, i en relació amb el suport als docents, sí li he
de dir que aquest parlament la legislatura passada, que és ver
que hi ha una interrupció d’un mandat a l’altre, però, en tot cas,
es va fer una sots-comissió d’educació en què vàrem fer feina
durant nou mesos i vàrem deixar pocs acords però importants,
i un era el suport als docents, li ho poden dir companys que hi
eren; altres partits, casualment Ciudadanos, per exemple, no
hi eren, també potser per això entenc que tengui dubtes del seu
posicionament quan es tracten determinats temes.
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En tot cas si aclareix el posicionament agrairé també el
suport a aquesta proposició no de llei. En tot cas em sap molt
de greu, repetesc, que no hi hagi aquest suport, i continuarem
des del Grup Parlamentari Popular evidentment presentant
propostes en positiu, siguin o no siguin acceptades en virtut
del contingut o en virtut del grup que les presenta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Entenc que sí que s’accepta l’esmena
d’addició.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, s’accepta l’esmena d’addició, i  si vol qualcú votació
separada també l’acceptaríem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es vol votar per separat, per punts, o es vota conjuntament?

Es vota per punts o conjuntament?

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Jo accepto la votació separada si qualcú demana la votació
separada. Si no, la podem votar conjuntament, si no la
demanen podem votar tot conjuntament i acabarem abans.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, gràcies. Doncs acabat el debat ja passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 4774/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4774/19, relativa a projectes educatius de centre.

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