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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començam la

sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Joan Mas.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Bona tarda, Helena Benlloch substitueix Carles Bona.

I. Compareixença de l a directora de l’Alta Inspecció

d’Educació a les Illes Balears, la Sra. Irene García i Sureda,

per explicar l’informe emès  e l  passat 21 de juliol, davant el

recurs interposat el 26 de juny del 2020 per l’Asociación de

Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS), sol·licitada pel

Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant l’escrit RGE núm.

11343/20, i acordada per la Comissió d’Educació, Universitat

i Recerca del dia 8 d’octubre del 2020.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la compareixença, RGE núm. 11343/20, de la

directora d’Alta Inspecció d’Educació de les Illes Balears, la

Sra. Irene García Sureda, sol·licitada pel Grup  Parlamentari

Ciudadanos, p er exp licar l’informe emès el passat dia 21 de

juliol davant del recurs interposat el dia 26 de juny de 2020 per

l’Associació de Profesores  Libres de Ingeniería Social, PLIS.

L’esmentada compareixença fou acordada per la Comissió

d’Educació, Univers it at i Recerca, a la sessió de dia 8 d’octubre

de 2020.

Aquesta presidència els comunica que el 23 de febrer del

2021 va tenir entrada en el Registre de la cambra l’escrit RGE

núm. 2024/21, presentat per la direct ora d’Alta Inspecció

d’Educació de les Illes Balears, la Sra. Irene García i Sureda,

mitjançant el qual comunica que no ass is t irà a la sessió de la

Comissió d’Educació, Universitat i Recerca per les raons que

exposa. L’esmentat escrit, admès per la Mesa del Parlament de

les Illes Balears, es trametrà a tots els grups parlamentaris.

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 1112/21,

presentat pels Grups Parlame ntaris Socialista, Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença

de l’Excm. Rector de la Universitat de les Illes Balears, per tal

que informi sobre les mesure s  e xtraordinàries posades en

marxa per la UIB davant la situació de pandèmia per COVID-

19.

A continuació passam al segon punt  de l’ordre del dia

d’avui que consisteix en l’adopció d’acord respecte de l’escrit

RGE núm. 1112/21, presentat pels  Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, de sol·licitud

de compareixença de l’Excel·lentíssim Rector de la Universitat

de les Illes Balears per tal d’informar de les  mesures

extraordinàries  p osades en marxa per la UIB davant la situació

de pandèmia COVID-19.

Per a la seva defensa, per part  del Grup Parlamentari

Socialis t a, té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc

minuts. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies. Nosaltres hem presentat aquesta sol·licitud de

compareixença perquè consideram que, primer, ha passat tot un

trimestre amb les noves mesures que es van prendre per poder

iniciar el curs, havia passat un trimestre, ja p odem valorar

quines han estat les conseqüències de les mesures adoptades,

quin ha estat el result at .  Per tant, consideram que, per part del

rector de la Universitat, estaria bé que ens aclarís com

funcionen els protocols, quines mesures  s’han adoptat, com es

planteja el segon trimestre -p er això l’hem posat tot just

començar el segon trimestre-, i quins canvis o perspectives  es

produeixen des del punt de vista de retornar a l’act ivit at més o

menys normalitzada de la Universitat de les Illes Balears.

Com que això és un t ema que canvia, consideram que és

important tenir informació acurada sobre aquesta mesura. Per

això, hem demanat aquesta comp areixença, per parlar de les

mesures COVID i els resultats de les mesures COVID durant el

primer trimestre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies , Sr. Casanova. Per a la seva defensa, per part del

Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.

Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nosotros estamos a favor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa, per part del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.

Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Res més a afegir del que ha afegit el company i estam a

favor evidentment de la proposta. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Perdó? En torn de fixació de posicions per part del

Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bé, des del Grup Parlamentari Popular

evidentment donarem suport a aquesta petició. M ai no ens

oposam que comparegui ningú a una comissió d’Educació ni

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202011343
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del que s igui, una comissió parlamentària, sobretot si pot donar

llum a la nostra feina, ap ort ar-nos informació, qualsevol altra

dada d’interès per als diputats d’aquesta cambra. 

No obstant, sí he de dir que ens sembla un poc estrany que

a una comissió en la qual el conseller té pendent s  moltes

compareixences, devers quatre o cinc, a petició del meu grup,

el Grup Parlamentari Popular, precisament per valorar com

funciona el curs, des de l’inici del curs les venim demanant, les

vàrem demanar ja el mes d’abril, també hi ha peticions fetes del

mes de juny amb antelació suficient a aques t  curs, i encara a la

seva agenda no ha p ogut  p osar cap  d’aques t es

compareixences, i tenint en compte que la nostra feina de

control va directa al Govern direct ament , encara que

indirectament també evidentment a qui dirigeix la Universitat.

Ens sembla estrany que es  demani la compareixença del

rect or sense haver substanciat  p rimer cap  de les

compareixences del conseller, que és  el que té la responsabilitat

més transversal del funcionament de l’educació, i més en

aquests temps difícils de pandèmia. 

També els he de dir, senyors diputats, que vostès, que

normalment  rebutgen qualsevol iniciativa del Grup Parlamentari

Popular, que les que fem normalment doncs més iniciatives dins

aquesta comissió quan ha p assat  un mes o dos mesos de les

peticions, o perquè afecten el principi de curs  o perquè afecten

el primer trimestre o perquè afecten una actuació que han

passat quinz e dies i consideren que ja està caducada i que ja no

té raó de ser, que ara demanin que vengui el rector a explicar el

primer trimestre no és que hagi p assat un trimestre, és que

estam a punt de finalitzar el segon trimestre, per la qual cosa,

hagués estat bé que haguessin, en coherència, o retirat aquesta

petició o esper que no tornin considerar caducada cap de les

peticions del Partit Popular que pugui afect ar al llarg d’aquest

curs o qualsevol moment temporal i que pugui donar llum a la

tasca que fem com a diputats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlament ari

Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, pres ident. Nosaltres, des del Grup Parlamentari

Ciutadans, donam suport a aquesta petició de compareixença,

com no pot ser d’altra manera, i esperam la compareixença del

conseller a aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari VOX-

Act ua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, nuestro voto es a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Per part del Grup  Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes té la p araula la Sra. Pons, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades,

nosaltres també votarem a favor. És un mot iu més que suficient

i, a més a més, pensam que serà una mica un adéu per a aquest

rector que gairebé acaba el seu mandat. Així que serà un plaer

escoltar-lo. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt no hi

ha cap representant. Per tant, acabat  el debat, passam a votació.

Vots a favor? Aprovat per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la

compareixença de l’Excel·lentíss im Rector de la Universitat de

les Illes Balears, per tal d’informar sobre les mesures

ext raordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació

de pandèmia de la COVID-19.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que

cons is t eix en el debat de les Proposicions no de llei RGE núm.

9821/20 i 11540/20.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 9821/20, presentada

pels Grups Parlamentari s  MÉS per Mallorca i Mixt, relativa

a el i minar l’obligatorietat del castellà i permetre la

presentació de tesis  doctorals o treballs científics escrits en

altres llengües ofi cials de l’Estat espanyol per optar als ajuts

o premis.

Començam el debat per la Proposició no de llei RGE núm.

9821/20, present ada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca

i Mixt, relativa a eliminar l’obligatorietat del castellà i permetre

la presentació de tesis doctorals i treballs científics escrits en

altres llengües oficials  de l’Estat espanyol per optar a les

ajudes o premis.

Per a la seva defensa, p er p art del Grup Parlamentari MÉS

per M allorca, té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Moltes gràcies, president. Ja fa vuit  mesos, molt abans de

la pandèmia, que vàrem presentar aquesta proposta, creiem que

així i tot és més vigent que mai. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009821
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El motiu en aquell moment va ser la queixa que ens va

arribar precisament  d’una científica de la nostra terra, d’aquí, de

M allorca, en el sentit que havia fet una tasca, una tesi

precisament de cara a temes de violència de gènere per a les

dones i no va poder optar a la convocatòria que en aquell

moment el ministeri competent havia fet ,  p recisament perquè

l’exigència a les bases reguladores era que fos p resent ada en

castellà. 

M algrat la bonança de l’objectiu de la convocatòria, que

nosalt res compartim i que creiem molt positiu que en aquell

moment era, vull dir que la proposta no va en aquest sentit,

sinó que va ser el mot iu que ens va fer pensar que era qüestió

de posar sobre la taula una discriminació que nosaltres pensam

de cara als nostres científics , a les nostres persones, als nostres

estudiants que precisament decideixin exercir els seus drets

lingüístics a les nostres illes, a la nostra universitat i que

després vegin precisament penalit zat l’exercici d’aquest dret a

l’hora de competir o a l’hora de presentar-se a convocatòries o

a premis.

En aquest sentit, nosaltres, ja avanç que retiram el punt 1

d’aquesta proposta perquè creiem que està desfasat en el

temp s  i ens centrarem en el punt 2 de la proposició no de llei,

perquè hem de pensar que a l’Estat esp anyol hi ha cinc

llengües  oficials, perquè, a part del castellà, hi ha com a

llengües oficials el gallec, l’euskera, el català i l’aranès, i

aquesta riquesa i varietat lingüística és p atrimoni de tot l’Estat

esp any ol i necessita i ha de ser objecte de protecció i respecte.

També volem fer incís que l’Es t at espanyol és signant de la

Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries i t ambé

dels seus instruments per fer accions decidides  de promoció i

impuls de l’ús d’aquestes llengües, de l’ús oral i escrit tant a la

vida pública com a la vida privada, i els ajuts que p ugui donar

el ministeri cap  a un sector com és la recerca, com és la

investigació, idò no hauria de p enalitzar una qüestió tan

important com és aquest dret que tenen aquestes persones a

utilitzar la llengua p ròp ia i l’esforç que això suposa per fer-ho,

perquè no és gens fàcil.

Per tant, si pensam, a més, que fins  i tot coincidim que en

aquesta convocatòria s’exigia que per poder presentar-se

aquestes  t es is  havien de tenir cum laude, o sigui que havien de

ser d’alta excel·lència. Nosaltres pensam que això precisament

no pot deixar fora persones investigadores, estudiants que

tenen aquest nivell i que, per una qüestió d’haver exercit el seu

dret lingüístic, queden fora d’aquests premis o d’aquestes

convocatòries.

Sí que és cert que aquestes convocatòries de vegades

posen, com era en aquest cas, que es podia presentar una

traducció, però això implica unes despeses, implica una

despesa afegida que creiem que vulnera, precisament, aquest

dret d’igualt at  i de condicions i una penalització, que creiem

que no hauria de succeir ni abans de la pandèmia ni ara, però

ara més amb la pandèmia, ara més; amb la pandèmia veiem que

els nostres científics, la nostra gent que es dedica a la recerca,

és més important que mai. Per tant, creiem que s’haurien de

facilitar totes les qüestions i tots els seus dret s , en aquest cas

drets lingüístics.

Però, bé, malauradament això..., la convocatòria que va

originar un poc aquesta proposta tamp oc no és un fet aïllat,

vull dir, en el 2019 ja hi va haver un premi d’un certamen

univers it ari d’Arquímedes que també exigia el mateix, era de

treballs d’investigació, també va causar ja malestar, diguem, a

totes les àrees on hi ha llengua pròp ia, on s ’exercita..., ja hi va

haver una queixa per aquesta qüestió. 

Per t ant, creiem que hem d’instar l’Estat que precisament

garanteixi aquest principi constitucional, aquest patrimoni

cultural de les nostres llengües i fer difusió d’aquesta riquesa.

I la presència en l’àmbit científic creiem que precisament és un

p unt  importantíssim de normalització i de dinamitz ació

lingüística.

Per això, el que demanam a l’Estat és que reconsideri

aquests criteris quan es tracta de premis o de tesis o

d’investigació o convocatòries d’aquest tipus, perquè no

discrimini la presentació en qualsevol llengua oficial de l’Es tat,

sigui la que sigui. Per tant, nosaltres  demanam per això el

suport de tota aquesta cambra, en aquest cas representada en

aquesta comissió, demanam precisament que avui ins t em

regular aquesta qüestió a l’àmbit  estatal perquè qualsevol tesi

doctoral, qualsevol convocatòria, premis o... per a treball

d’investigació s’elimini l’obligatorietat d’haver-ho de presentar

en castellà, perquè creiem que és  l’Estat qui ha de córrer amb

les despeses de t raducció i és l’Estat qui ha de garantir aquest

dret lingüístic d’aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. En torn de fixació de posicions  p er

part  del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. El Grup Popular no compartim, Sra.

Campomar, la seva iniciativa ni les jus t ificacions aportades. I

des del màxim respecte a la seva posició, voldria aportar-li una

sèrie de justificacions  del nostre parer i des de la màxima

estimació a la riquesa que suposa la nostra llengua pròpia.

En primer lloc, consideram que el fet de presentar obres ,

treballs o documents en una llengua regional o pròpia d’una

comunitat autònoma a uns premis o a uns ajuts nacionals

realment pot tenir conseqüències indirectes o derivades que

puguin disminuir l’efectivitat del principi d’igualtat precisament

a les persones que les presenten, perquè l’única llengua

obligatòria a tot l’Estat és el cast ellà, és l’espanyol, i és l’única

que tenen l’obligació de conèixer i d’emprar les institucions, els

membres dels jurats, els qualificadors dels premis o dels  ajut s

o els mateixos analitzadors de les investigacions que es

presenten. I el fet que es presentàs en una llengua cooficial

d’una comunitat només faria perdre aquesta visió general, no?,

del principi d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat a tots  els  que

s’hi presenten.
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Demanar més suposaria també un desavantatge per a tots

els altres que es presenten perquè també podrien perdre tots

aquells matisos, expressions o directament no es t aria al seu

abast, ja no només del jurat, des d’un punt de vista t ransversal,

sinó que tampoc no estarien a l’abast de la res t a de

participants.

Per altra banda, el fet que siguin ajuts públics, estatals,

consideram que s’haurien de regir per la normativa estatal de

procediment adminis t rat iu, a la Llei 30/2015... 39/2015, es fa una

referència clara a l’article 15, on es diu que la llengua dels

procediments, en general, és el castellà i,  en tot cas, tots aquells

documents que hagin de fer efecte fora d’un territori

autonòmic, s’han de traduir al castellà i, d’acord amb això... he

mirat precisament les bases d’aquesta convocatòria a la qual

vostè fa referència, i l’apartat o l’art icle 3.1, fa referència a la

possibilitat que puguin presentar-se en paràgrafs en la llengua

pròpia amb la traducció que pertoca. Vull dir, que tampoc no és

que es minvi la poss ibilitat de si hi ha qualque paràgraf,

qualque exp ressió, qualque anàlisi concreta de la investigació

que es vulgui presentar en la llengua pròpia per qualque raó,

que es pugui fer amb la traducció que pertoqui.

També nombroses sent ències del Tribunal Constitucional

fan referència a l’aplicació del dret d’usar llengües cooficials

enfront del dret a conèixer el castellà, una cosa és el dret d’usar

la llengua del castellà i una alt ra cosa és... el dret i el deure,

p erdoni, i una altra cosa és el dret, la garantia del dret  de la

llengua cooficial, i aquesta, segons la jurisprudència, no pot

suposar un condicionament en l’exercici del dret fonamental de

la resta de ciutadans, perquè buidaria, a més, de contingut

aquest dret, que és el que diu, en relació amb l’article 3.1 de la

Constitució.

No pensam que la convocatòria d’uns ajuts específics

estatals de caire científic pugui trastocar, per altra banda, la

defensa de les llengües  p ròp ies protegides per la Carta Europea

de les Llengües Regionals, tamp oc no hi ha cap apartat

específic a la Carta Europa a la qual està Espanya adherida des

de l’any 2000, com vostè sap, que digui expressament que s’ha

de garantir a tot el territori que es pugui accedir a tots aquells

procediments estatals, sinó únicament que s’ha de protegir el

dret d’emprar-la i garantir que no hi hagi aquesta dificultat

quant al seu futur. 

Per tant, no consideram que la iniciativa estigui justificada

com pertoca per alterar les bases que són establertes, a més, per

la competència que té l’autoritat que estableix els ajuts

científics, en concret, i per als quals ha determinat  que havia de

ser aquesta la llengua general de tot l’Estat la que s’havia

d’emprar per a la seva participació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos

té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Nosotras consideramos que, bueno, las

limitaciones deberían estar en la factura de la luz, debería

limitarse el precio del alquiler, pero no estamos por la labor de

que la libertad de expres ión se limite y tampoco, por supuesto,

que se limite el idioma en el que cada p ersona se va a expresar

dentro del territorio estatal, cuando son reconocidas cinco

lenguas cooficiales.

En ese sentido, nosotras no vamos a poner cortapisas, no

creemos que esto esté violando ningún derecho fundamental

de ninguna persona del Estado esp añol, porque la Constitución

Española establece cinco idiomas como lenguas cooficiales.

Quien no quiera usarlo que no lo use, pero, en realidad, creo

que es un avance hacia un estado que admite la pluralidad de

idiomas, así como tiene que admitir otras muchas pluralidades

que existen dentro de lo que algunas personas siguen llamando

nación y la Constitución así lo establece. 

Sin embargo, la definición de nación és, bueno, pues unas

personas que están en un territorio, que les une un mismo

origen y unas mismas tradiciones, lo cual ya no tiene mucho

sentido en el Estado español, porque somos de muchos

orígenes distintos y nos unen muchas tradiciones de muchos

países distintos, y ahí está nuestra riqueza cultural y nuestra

diversidad.

El sentido que atañe ahora a esta PNL, pues nosotras

vamos a votar a favor. Hemos llegado cinco veces, cinco veces

a Marte, no creo que sea tal la dificultad para poder traducir un

t exto. En todo caso, las bases podrán establecer, podrán quitar

la obligatoriedad de que tenga que presentarse en castellano,

pero bueno, cada base p odrá determinar si también tendrá que

presentarse en castellano o si t endrán que incluir una

traducción o un método de traducción, eso ya es una cues t ión

de las bases de las tesis doctorales o los premios.

Entendiendo en la situación en la que estamos de pandemia

y de crisis social, económica tan bes t ia y tan brutal, sin

precedentes, no creemos que sea el moment o de p oner a

limitarnos cómo tienen que ser esas tesis, simplemente cuando

se trata de un idioma, de un idioma que, además, está

reconocido en la Constitución Española y no viola ningún

derecho fundamental a nadie que no quiera p resentarlo en el

idioma cooficial y que prefiera el castellano.

Por tanto, pues nosotras votaremos a favor de esta

iniciativa.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos té la p araula la Sra. Guasp, per un temps de cinc

minuts.

 



622 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 39 / 25 de febrer de 2021 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies president. Bé, que vagi per endavant que

nosaltres consideram que aquesta proposta no està justificada

com per donar-li suport.

I després  crec que..., volia ser molt breu, però després

d’escoltar la Sra. Santiago, i vist el punt 1 d’aques t a proposició

no de llei, que diu “llengua oficial de l’Estat espanyol”, bé, jo

li voldria llegir l’art icle 3 de la Constitució Espanyola que diu

clarament que “El castellano es la lengua española oficial del

Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el

derecho a usarla”, y el punto 2 claramente dice: “las demás

lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas

comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos”.

Yo pues decirles a los diputados de es ta cámara que

tendrían que conocer la Constitución Española y sobre todo

que nuestra lengua propia también de las Islas Baleares,

junto al castellano, es lengua cooficial en nuestra comunidad

autónoma, desarrollado así en el Estatuto de Autonomía,

como garantiza el ar tículo 3 de la Constitución Española.

Pero es  un muy osado que un diputado reconozca en este

Parlamento que es una lengua cooficial del Estado. No es así,

esto sí sucede en Bélgica, que son lenguas cooficiales en todo

el estado, pero en el Estado español no es así. Simplemente

hacer este matiz y leerles el artículo 3.

Por tanto, consideramos que esta propuesta no está

justificada para darle apoyo desde el Grupo Ciudadanos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Iba a decir que nos llama la atención

esta proposición no de ley de M ÉS, p ero, bueno, realmente no

nos llama la atención, porque tanto el contenido de la iniciativa

como las propuestas van en la linea de un part ido como es

MÉS, que es un partido separatista que no entiende lo común

que tenemos los españoles. Y una de las  cosas que tenemos en

común precisamente es la lengua española.

Por otra parte, además, en el contenido de la iniciativa se

cometen varios errores: p rimero, efectivamente, cuando hablan

us t edes de que la Constitución reconoce no sé cuántas

lenguas cooficiales, no, no es la Constitución la que reconoce

no sé cuántas lenguas cooficiales, la Constitución hace

referencia a los estatutos autonómicos, y por eso hay un error

aquí important e, cuando habla de “las lenguas gallego, euskera,

catalán y aranés”, se olvidan ustedes del valenciano. El

valenciano es lengua cooficial, reconocida en el Estatuto de

Autonomía, en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía

valenciano, donde reconocen a esta lengua como cooficial en

la Comunidad Valenciana.

Ya me gustaría a mi y a este grupo que represento, que el

mallorquín, menorquín e ibicenco estuvieran recogidos en el

Estatuto de Autonomía, como siempre se han llamado, al igual

que han podido hacer los  valencianos, y no se llamara

“catalán”, lo cual nos parece un auténtico disparate desde el

punto de vista histórico y también filológico.

Porque, precisamente, una proposición no de ley que hace

referencia al pat rimonio cultural del Estado español, pues el

patrimonio cultural de las Islas Baleares que forman parte de

ese Estado español es el  mallorquín, menorquín e ibicenco, que

está siendo arrasado por ese catalán estándard ortopédico que

se impone desde las administraciones públicas y en la

educación.

También llama la at ención que haga referencia a la Carta

Europea de las Lenguas Minoritarias, cuando precisamente la

Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias , para

que su cumplimiento sea efectivo tendríamos que aplicar un

sistema de libre elección de lengua en t odas las etapas

educativas, como ha venido recomendando, por cierto, la

Unión Europea al respecto, algo que aquí también se incump le

y  se incumple por la legislación que en estos momentos un

gobierno en manos de la izquierda y del separatismo, que

representa MÉS, impide.

Por supuesto, nos parece una desfachatez que hable de

“discriminación lingüística y vulneración de derechos”, cuando

precisamente si se están discriminando derechos y  vulnerando

derechos  lingüísticos  es  en Baleares  a t odos  los

hispanohablantes que no pueden escolarizar a un niño en la

lengua oficial del Estado, el español, o castellano. Yo prefiero

llamarla español porque una lengua que hablan, de forma

nativa, 483 millones de personas en el mundo, y casi 600

millones  de personas en estos momentos tienen conocimiento

de ella, pues creo que es una inmensa suerte contar con el

español como lengua oficial del Estado y cooficial de Baleares,

tenemos la inmensa suerte de compartir una lengua con 600

millones de personas, porque lo que ustedes no ent ienden es

que las lenguas son instrumentos de comunicación y cuantas

más personas hablan una lengua, con más personas te puedes

entender.

Ent onces hablar de “discriminación”, no, hablar de

discriminación es  lo que us t edes  p roponen con esta

proposición no de ley. Ustedes tienen que entender que hay

una cosa que se llama lengua común, y si alguien tiene que

acceder a unos premios de una convocatoria nacional y ese

país tiene una lengua común, se debe p resentar en la lengua

común oficial del estado, que además así está recogido en el

régimen cons titucional. Lo que es un auténtico disparate es

tener que presentarlo pues en cuantas  lenguas estén recogidas

cooficialmente en los estatutos de autonomía, eso sería algo

impensable y caeríamos en los absurdos, como ocurre en el

Senado de España, donde todos, conociendo el español, cada

uno va con su pinganillo. No, las lenguas  son instrumentos de

comunicación, en España tenemos  una lengua común, una
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lengua oficial, que es  el español, y esa es una suerte que

tenemos.

Y eso no cae en ninguna falta de respeto, en ninguna

discriminación con las lenguas  cooficiales, que realmente

deberían estar en un régimen de libertad para que realmente no

hubiera vulneración de derechos , que es  lo que está

sucediendo en las Islas Baleares, precisamente defendido por

partidos como MÉS, que es curiosamente quien presenta esta

proposición no de ley.

Por lo dicho, nosotros votaremos en contra. Muchas

gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Per part del Grup Parlament ari El Pi

Proposta per les  Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President , senyores i senyors diputats.

Efectivament , les llengües són instruments de comunicació i no

de repressió, com han estat històricament a l’Estat espanyol,

allà on no es podia parlar la llengua de cada comunitat

autònoma, però també és cert que la Cons titució, en el seu

article 3, parla de les llengües  cooficials a cada comunitat

autònoma. Parlam de crear i pensam que a l’hora de crear hem

de poder expressar-nos en la nostra llengua, i em sembla que

una traducció no és tan comp licada quan estam a favor de la

comunicació i la comunicació també implica poder comunicar-se

en la nostra llengua.

Vull donar l’enhorabona al Grup Parlamentari M ÉS i al Grup

Mixt per la presentació d’aquesta iniciativa, que no només

pensam que és important, sinó que és imprescindible, perquè,

vist el que veiem darrerament els darrers anys, coses que

estaven superades ens tornen posar contra la p aret . I, per tant,

hem de tornar reivindicar i defensar tot el que pensàvem que

havíem assolit, això com t ant es altres coses que veiem que

tornen perillar.

Encara queda molt de camí perquè l’article 3.3 de la

Constitució sigui una realitat, com així es recull en els  informes

fins ara que realitza el Comitè d’Experts del Consell d’Europa

sobre el grau de compliment de la Carta Europea de les

Llengües  Regionals o Minoritàries des de l’any 2002,

minoritàries, febles, vol dir que necessiten més defensa, que

necessiten més cura, que necessiten tenir més  esment que la

resta.

Efectivament , són molts milions els que coneixen

l’espanyol, per això aquesta llengua nostra necessita tenir tots

l’esment possible p erquè no desaparegui. Un any després de

l’entrada en vigor d’aquest tractat internacional a Espanya, les

coses estan, o estaven com estan.

Informe rere informe, també s’ha dit aquí, es  demana a

Espany a nous esforços per protegir les llengües regionals ja

que es det ecten llacunes en l’aplicació de la Carta de Llengües

Minoritàries, especialment en justícia, en administració, en

educació i en mitjans de comunicació.

Avui, amb aquesta proposició no de llei que el Grup MÉS i

Mixt presenten és un clar exemple de l’incompliment  d’aquest

tractat internacional. Aquesta iniciativa pretén donar una passa

endavant, així ho hem vist i així ho hem escoltat, per aconseguir

el respecte i la protecció de les modalitats lingüístiques

d’Espanya, oficials , cooficials a les diferents comunitats, però

tan oficials com la resta, considerades patrimoni cultural

d’aquest país per l’article 3.3 de l’esmentada constitució.

Per tant, nosalt res votarem a favor, per suposat, d’aquesta

iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

 Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Socialis t a

té la paraula el Sr. Casanova... No? El Sr. Mascaró, per un temps

de cinc minuts. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Sí, gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Socialista

farem un vot favorable a la Prop os ició no de llei i, un poc

breument, i en el sentit d’alguns grups.

El grup p rop osant, amb el que el Govern de l’Estat ha de

regular, per tal d’eliminar l’obligatorietat d’haver de presentar

en llengua castellana les tesis doctorals per tal d’optar a ajuts

o premis i que aquesta regulació s’ha de fer en el sent it  que es

puguin presentar, també, en les llengües cooficials. 

Tot i la retirada del primer punt, crec que l’exposició de

motius conté un bon exemp le de per què ha de ser així, ja que,

quan es creen els premis contra la violència de gènere, en què

es  requereix la presentació de tesis doctorals sobre la violència

contra les dones i en què un dels requisit s  és, a més,

òbviament, de l’originalitat de la tesi, obtenir la qualificació

d’excel·lent cum laude i, més si cal, en un tema tan important i

sensible com aquest, en què, per exemple, la Llei Orgànica

1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de

gènere, estableix que les universitats inclouran i fomentaran en

tot s els àmbits acadèmics la formació de docència i investigació

en igualtat de gènere i no discriminació, i ho faran de forma

transversal; també l’estratègia nacional per a l’eradicació de la

violència contra la dona, aprovada pel Consell de Ministres,

inclou com a object iu, també transversal, avançar en el

coneixement de la violència contra les dones, en intensificar la

qualitat, l’avaluació i el progrés continu; i després veiem que

aquestes premisses  -excel·lents- d’iniciativa d’investigació

social, veiem que després, a la convocatòria d’ajuts i premis,

aquesta transversalitat es perd, en part, pel vessant lingüístic. 

Per tant, creiem que no és encert at  aquest requisit lingüístic

i que, per altra banda, l’alternativa que deixa el requisit del

castellà per poder optar a ajuts en aquest cas és  o, per una

banda, tenir la p revisió d’haver-la de fer en castellà, i imposar

així una llengua oficial per sobre d’una altra cooficial. I en
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aquest punt, també, m’agradaria demanar a alguns diputats en

quin moment van començar a tenir por o a deixar de fomentar la

llengua pròpia de la comunitat, com assenyala l’Estatut

d’Autonomia; altra alternativa al castellà és traduir-la, amb el

greuge comparatiu que sup osa cap al premiat, si ha de pagar,

per exemple, una traducció professional, o descartar un

possible valor de reconeixement amb una tesi que p ot tenir un

valor destacat del tema en qües t ió, en aquest cas, de la

violència contra les dones. 

Per altra banda, i un poc per concloure, tot i que el Consell

d’Europa trasllada al cinquè informe un avanç positiu per

garantir l’ús de les  llengües cooficials a Espanya, ens insta,

també, al conjunt europeu a aconseguir una unitat més gran

entre els seus membres. 

Vull recordar, així mat eix, que el Consell d’Europa al voltant

d’una sèrie de projectes basa la seva coherència i continuïtat a

l’adhesió de principis, com és la divers itat lingüística, on s’ha

de protegir i desenvolupar on la llengua, en lloc d’un obs t acle,

ha d’esdevenir una font d’enriquiment i de comprensió

recíproques.

Per aquesta sèrie de motius, com dic, farem un vot favorable

a aquesta proposició. 

I res més, moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula, per contradiccions, el

grup proposant per un temps de cinc minuts, pel Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sr. Lafuente. Vistes les intervencions, jo, la veritat

és  que la intervenció de la Sra. Riera, és a dir, a mi m’ha semblat

un llis t at d’excuses, d’excuses... vull dir, i, a més, ha parlat del

principi d’igualtat  quan, precisament, el que demanàvem és que

hi hagi principi d’igualtat. I després ha parlat de desavantatges

per als altres que es presentassin en cas... És que no he entès...,

bàsicament crec que ha estat una contradicció darrere una altra.

Jo crec que no hem de confondre les qüestions.

Si les mateixes bases diuen que es pot presentar una

traducció, la qüestió és que no hem de penalitzar la persona

que es p resent a amb aquestes despeses que vagin a costa del

que es presenta, sinó que l’Estat ha de protegir i ha de garant ir

la possibilitat que es presentin en aquesta llengua.

I nosaltres creiem que en aquest sentit... li ho diré clarament,

jo crec que, Sra. Riera, estan molt lluny, crec que volen imitar el

Sr. Casado, estan molt lluny  d’aquell PP regionalista que va

aprovar la Llei de normalització lingüística en aquesta terra, i

crec que s’han allunyat molt de la nostra societat.

Dit això, a la Sra. Guasp, li diré, bé, la veritat és que del que

ha dit no m’he quedat massa amb res perquè realment..., si

oficial, i si ha llegit... Bé, vostès entenen el que volen entendre,

i a mi el que m’ha quedat és que aquí es reflecteix la foto de

Colón, no?, del bloc de Ciudadanos , VOX i el PP, això és el que

tenc aquí, que són els que s’han posicionat en contra.

Precisament, en cont ra de què? Idò avui, avui era el dia per

donar suport, amb aquesta proposta, a defensar la nostra

llengua pròpia. Precisament, avui, era el dia per donar suport als

nostres investigadors, als nostres doctorands , que no se sentin

discriminats p er la seva llengua, per potenciar, precisament,

aquesta riquesa de diversitat lingüística que nosaltres creiem

que la Constitució en la seva voluntat inicial era prot egir-la, una

altra cosa és  que s’hagi desviat la seva interpretació cap a

altres qüestions.

I nosaltres creiem que el que s’ha de premiar és l’esforç dels

nostres investigadors i dels nostres científics, i se’ls  ha de

p remiar, i també els compromesos amb la nostra llengua, no

p odem discriminar els nostres científics ni els nostres

estudiants perquè estiguin compromesos amb la nostra llengua.

I nosaltres creiem que en aquest casos que es produeixen en

aquest cas fan això. 

I creiem que hi ha moltes qüestions, avui en dia hi ha molts

d’instruments, hi ha molta tecnologia, hi ha moltes facilitats, hi

ha molts traductors científics, i si hi ha volunt at política, si hi ha

voluntat política de tenir un compromís amb la diversitat

lingüística arran de tot l’Estat espanyol, es  p ot  fer. I això és el

que pretén aqueixa proposta, això és el que vol enfocar aquesta

proposta.

I lament, lament, p recisament, com he dit, que, bé, sobretot

lament que el PP, que va ser crec en el seu moment un gran

potenciador aprovant  aquesta llei, crec que lament que avui no

hi voti a favor i crec que fan un flac favor. 

Dit això, les gràcies, a tots els grup s que donaran suport a

aquesta proposta, a Podemos, a El P i,  al Partit Socialista. I bé,

esperam que l’Estat es faci ressò d’aquesta petició i esperam

que sigui sensible, precisament, a les  p eticions que creiem que

són justes, responsables  i, a més, compromeses amb aquests

principis constitucionals. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Camp omar. Acabat el debat, passam a votar la

Proposició no de llei RGE núm. 9821/20.

Vots a favor? 7.

Vots en contra? 5.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 9821/20, relat iva a eliminar l’obligatorietat del castellà

i permetre la presentació de tesis doctorals i treballs cient ífics

escrits en altres llengües oficials de l’Estat espanyol, per optar

a ajudes o premis. 
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III.2) Proposició no de llei RGE núm. 11540/20, presentada

pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a implantació del

professional d’infermeria (infermer o infermera escol ar) a

tots els centres educatius de les Illes Balears.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la

implantació del professional d’infermeria (infermer o infermera

escolar) a tots els centres educatius de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc

minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Hoy, mi grupo parlament ario trae a esta

comisión una propuesta que registramos el 14 de agosto.

Desde Ciudadanos hemos planteado, hemos propuesto y

exigido al conseller de Educación para que la vuelta a las  aulas

fuera segura. Tenía que garantizar menos ratios, más docentes,

para iniciar una escuela con las mayores garantías higiénicas,

sanit arias, y también las garantías pedagógicas y educativas,

y le exigimos  y a, en ese momento, que integrara en los centros

educativos la figura del enfermero escolar, como el sindicato

SATSE le estaba reclamando. 

Quiero aprovechar esta proposición no de ley hoy para

agradecer de nuevo, una vez más en esta comisión y en este

parlamento, el esfuerzo y el trabajo que han realizado y están

realizando tanto los equipos directivos de todos los colegios

de nuestras islas como todos los docentes de estas islas.

Es  evidente, además, que el riesgo para la salud que exis t ía,

p ero tuvimos claro que ese riesgo de no llevar a los niños  a la

escuela podía ser aún p eor, y finalmente tenemos que constatar

que los protocolos están funcionando, y así lo decimos

también desde mi grupo parlamentario.

En el debat e de política general y en las resoluciones

presentadas posteriormente ya presentamos esta prop uesta

como resolución y nos quedó claro el veto por parte del Partido

Socialista y todos los partidos que conforman el Govern, y

algún ot ro en integrar esta figura del enfermero escolar en los

centros educativos. No sé s i lo consideran innecesario o es por

falta de recursos. ¿De verdad el Govern cree que los docentes

tienen que hacer la asistencia sanit aria y de prevención, de

formación de seguridad y de higiene? Desde Ciudadanos desde

luego no lo creemos así.

Miren, la Plataforma Española de la Enfermera Escolar

dest aca, desde hace tiempo, la necesidad de implantar un

profesional de la enfermería en cada uno de los centros

educativos, y más en el momento actual ante el comienzo de

curso, que estaba prevista es t a p rop osición no de ley, con el

fin de prestar también labores  as istenciales y de prevención y

de p romoción de la salud para los alumnos y docentes frente a

los posibles rebrotes de la COVID-19.

La plataforma y el Sindicato de Enfermería SATSE, entre

otros, defienden que la implant ación generalizada de la figura

del enfermero o enfermera escolar supondría un beneficio

incuestionable para los niños, las niñas , los jóvenes, sus

familias, el profesorado y el resto de la comunidad educativa.

Se trata de una figura plenamente consolidada en países  como

el Reino Unido, como Francia, Estados Unidos, entre otros. 

As í mismo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en

su informe Consideraciones para las medidas de salud

pública relacionadas con la escuela en el contexto de la

COVID-19, se muestra partidaria también de la presencia de

enfermeras y enfermeros en los centros educativos para

colaborar en la lucha contra la expansión de este grave

problema de salud pública. Además de la labor que puede

desarrollar el profesional de enfermería, para evitar conductas

y hábitos no saludables, la plataforma recalca la necesidad de

atención continuada en los crecientes problemas de salud

crónicos en los niños y niñas como asmas, alergias, diabet es o

ep ilep sia, entre otros, que exigen la prestación de cuidados en

el entorno escolar y la educación sanitaria a pacient es ,

cuidadores, escolares y familias.

Consideramos que el M inisterio de Educación y la

Conselleria de Educación no pueden ni deben cargar al

personal docente con la responsabilidad de coordinar la

realización de las actuaciones y medidas higiénico-sanitarias ,

que resultan necesarias y fundamentales para la salud y

seguridad de los alumnos. Ni tamp oco debe cargar el equipo

directivo ni docente de cada centro educat ivo con la

responsabilidad de alertar, vigilar y establecer medidas de

prevención ante posibles casos de alumnos con síntomas

compatibles con la COVID. 

De conformidad con lo que reclaman los profesionales ,

ent endemos  que es  fundamental que los planes  de

contingencia, frente a la COVID, en estos centros educativos,

incluy eran la obligatoriedad de contar con una enfermera o

enfermero escolar de cara a evitar riesgos de la salud y

seguridad de los niños , niñas y jóvenes, así como del resto de

la comunidad educat iva. Por eso, para nosotros, para

Ciudadanos, es clave esta prop os ición no de ley, que también

se ha impulsado a nivel nacional en el Congreso de los

Diputados.

Por tanto, en esta proposición no de ley instamos al Govern

a que est ablez ca un modelo de consenso entre sanidad y

educación que facilite la implantación generalizada y  p rogresiva

de esta figura de un pro... por eso ponemos p rogresiva, porque

entendemos que no p uede realizarse de un día para otro, y por

eso en esta PNL hemos querido poner la imp lantación

p rogresiva de la figura de un profesional de la enfermería

escolar de forma presencial, eso sí, y permanente en todos los

centros educativos de las islas. El enfermero o la enfermera

escolar realizarían labores de prevención y atención sobre la

COVID-19 y también de ot ras enfermedades o problemas de

salud, así como de la formación y  fomento de hábitos de vida

saludables y de promoción de salud entre el alumnado.
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En el punto 2 instamos al Govern a incorporar, junto al

profesional de la enfermería y  p ara su apoyo, la figura de un

técnico en cuidados de enfermería en aquellos centros

educativos en los que el alt o número de alumnos así lo

requiera.

Y debemos reconocer que los protocolos están

funcionando, se es t á haciendo buen trabajo por parte de los

docentes y de los equipos educativos, pero haciendo unas

funciones que evidentemente no les corresponden, y  deberían

hacer, porque así lo exige el sindicato SAT SE y los

p rofesionales de enfermería, lo debería realizar un enfermero o

enfermera escolar. 

Y para concluir, esperamos tener el apoyo de todos los

grupos parlamentarios. Esta figura es importantísima y muy

p ositiva a todos los niveles, es buena para las familias, para los

niños, las niñas, los adolescent es  y  toda la comunidad

educativa y el profesorado. Hablamos de implantar una figura,

el enfermero escolar, que va a potenciar la educación en salud

y en prevención. Sólo se me ocurren ventajas y  esp ero que a

todos los demás diputados también.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. Els Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per M allorca han presentat l’esmena

RGE núm. 2137/21 i, per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Bé, nosaltres , des del Grup Parlamentari

Socialis t a, quan vàrem veure aquesta iniciativa, quan vàrem

analitzar-la, primer, consideram que és una iniciativa que ha

presentat Ciudadanos de manera genèrica a tot l’Estat i crec

que aquí s’ha d’analitzar què s’ha fet. 

Des del 2015, des del curs 2015-2016 la relació entre la

Conselleria de Salut i els centres educatius ha anat en augment

amb la creació dels Serveis de Coordinació Educasalut i els

Serveis  de Coordinació Educamental. Tant l’un com l’altre el

que fan és posar en connexió els centres educatius amb un

pediatre de referència i una infermera de gestió de casos . Crec

que és una situació molt important per poder evitar precisament

que aquests no facin el que no els correspon.

Ara bé, també vàrem arribar al curs passat, es varen prendre

tota una sèrie de mesures, t ot hom és conscient que la pandèmia

i el retorn a les aules requeria protocols diferents; es va crear

un equip específic, que era EduCOVID, en el qual s’estableixen

protocols i maneres d’actuació com implementar, etc., per p oder

assegurar aquesta seguretat. Tothom també, i ho acaba de dir

la portaveu que em precedeix, que les aules queden com un

entorn segur en les quals la feina de docents i la col·laboració

de famílies , de salut, etc., ha fet que es pugui retornar a

l’activitat docent dintre d’uns paràmetres determinats.

Ara bé, la proposta que presenta aquí és una proposta

ambiciosa, crec que és important. Sempre ho he dit  aquí i ho

repetiré, en educació mai no n’hi ha prou, invertir en educació

és imprescindible i, per tant, mai no n’hi ha p rou, el que passa

és  que també hem de posar prioritats, crec que les prioritats en

aquests moments no passen per la infermeria escolar, sinó que

p assen per altres tipus de professionals, que també fan falt a

dins  dels centres, com són els professionals educadors socials

que anteriorment es varen eliminar i ara s’han t ornat a col·locar.

També s’han augmentat els ATE, s’han augment at el nombre

d’hores de dedicació dels ATE, per tant, és una atenció

important a les famílies.

El Grup Ciudadanos  p resenta aquesta PNL i com diuen en

bon castellà, del dicho al hecho hay un buen trecho. Li vull

posar aquí de manifest que tot el que ha dit em sembla

fant àstic, però crec que quan un governa hi és per posar en

marxa el que predica, perquè una cosa és dir aquí i una alt ra

cosa és després fer allà. I si posem el que diu amb el que fan la

diferència és subst ancial; és a dir, vostè demana aquí la

necessitat d’estar dins, etc.; vostès allà on governen i allà on

gestionen educació, que és a la Junta d’Andalusia, presenten

una infermera escolar, que la (.. .) per tot arreu que en posaran

2.500, això és el dicho, i el hecho és que són 400 p er t elèfon i

que no tenen assistencial.

Miri, jo li he portat aquí el protocol de la Junt a d’Andalusia,

on diu: “El canal será telefónico y el horario de

disponibilidad de lunes a viernes de 8,30 a 14,30. No tendrá

labor presencial, ni asistencial en el centro escolar”. Parlam

de les infermeres escolars, és el p rotocol actualitzat el 22

d’agost, per tant...

I s i vostè parla de SATSE, SATSE és la primera que diu que

“Andalucía por teléfono, sin labor asistencial y en horario

limitado”. Per tant,  jo crec que abans de demanar..., que està

molt bé, jo no dic que no estigui molt  bé, jo no dic que la figura

de la infermera escolar no es t igui bé, però hem de ser

conscients d’on podem arribar, i ara no és el moment , ara no és

el moment. Ara és el moment de posar alt res  p rofessionals que

també fan falta. És clar, si tinguéssim disponibilitat màxima, no

t indríem cap problema, però ara han de reconèixer que no és  el

moment. I a més a més, no és igual, hem de veure les

circumstàncies, hi ha unes referències al centre de salut que

són importants. 

Nosaltres per això li hem present at  a aquesta PNL una

esmena de substitució, per foment ar la relació amb els centres

de referència, i que cons t i que quan vaig redactar l’esmena, ja

li ho dic, em vaig guiar amb el model de la Junta d’Andalus ia.

És a dir, tenir un centre de salut de referència i uns infermers de

referència. Per tant, està fet en funció del que ja es fa i crec que

és imp ort ant  tenir un centre de referència, tenir una àrea de

salut  de referència, tenir uns infermers de referència, que ja li he

dit, hi ha els equips COVID, hi ha els  equips de salut escolar i

nosaltres el que volem és seguir per aquest camí i avançar cap

a una millora de la cura de la salut de tots els alumnes.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa per part del

Grup Parlamentari Unidas  Podemos té la paraula la Sra.

Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, nosotras volvemos a repetir lo

evidente y es que los colegios no han s ido foco de contagios,

la s ituación que se está marcando en esta proposición no de

ley, creo que, bueno, es  un tanto alarmista. Se ha hablado

muchísimo del cumplimiento escrupuloso precisamente del

profesorado y que lo han hecho, y creo que es to es importante

remarcarlo, precisamente para que la educación como derecho

no se vea cerciorado por la brutalidad que ha supuesto la

pandemia y la crisis sanitaria.

Durante esta crisis  sanitaria, en lo que va de menos de un

año, digamos, se han aprobado 11 protocolos desde que estalló

el virus, 11 protocolos escolares, más de 1 por mes, teniendo en

cuenta que en julio y agosto no hay escuela. Cada vez que ha

habido un contagio, t engo constancia de que se han activado

de inmediato las medidas sanitarias oportunas, que p ueden

resumirse en algo muy sencillo: al menor síntoma de contagio,

ese niño o niña se iba para casa, y entonces empezaban a

funcionar t odos los protocolos de seguimiento y rastreo de la

COVID. Y el resultado ha sido que, efectivamente, en las

escuelas los niños  y las niñas han considerado que no son

propagadores esenciales del virus, pero es que las  escuelas no

han sido foco de contagio.

En esta propuesta creo que falta una reflexión hacía la

eficiencia de los recursos p úblicos. Creo que es difícil a veces

situarse en el centro de la política, pero estas cuestiones son

cosas que creo que tienen que venir pensadas de casa, y poner

a un enfermero o a una enfermera en cada centro educativo,

cuando tenemos un sistema sanitario público que ha sido

cuestionado precisamente por grupos políticos liberales como

Ciudadanos, pues oye, es un poco contradictorio. No se puede

p oner a una enfermera en cada centro, precisamente porque el

servicio público sanitario está mermado por políticas de

derechas. Además, atendiendo a la realidad, es poco eficiente,

es poco eficiente, el dinero es de todos, el dinero es de todas

y tiene que repartirse con sentido común.

Nosotras entendemos que para p roteger a la población,

primero habría que reforzar los servicios de salud públicos, para

que la atención primaria sea impecable y  universal. Entendemos

que la comunicación y la coordinación entre los centros  de

salud y los centros educativos  debe ser constante y deben

atenderse todas las neces idades  cuando ocurran, pero

ent endiendo en un ejercicio responsable, por los recursos

p úblicos, que cada colegio tiene una realidad y que tratar p or

igual a todos , trae ineficiencias y desigualdades. Creemos que

se trata de atender necesidades particulares específicas de cada

centro para ofrecer, eso sí, un trato de equidad y  una buena y

constante coordinación con los centros de salud y en ese

sentido va nuestra enmienda también.

Me ha gustado, no obstante, el interés en el fomento de los

hábitos de vida saludables para el alumnado, me parece

fundament al esa cuestión, pero tampoco creo que deba caer el

peso sobre un enfermero o una enfermera en cada centro. Creo

que, en general, las polít icas  p úblicas, los poderes públicos

tendrían que ser quienes proporcionen políticas públicas que

traigan condiciones saludables para la población, porque todo

es salud, proporcionar ayudas a escolares para el comedor de

los niños es salud, proporcionar un empleo estable, un sueldo

que te permita tener tus necesidades básicas completas, incluso

poder darte unas vacaciones con tu familia al menos una vez  al

año, es salud. También es salud proporcionar un alquiler a un

precio digno. 

Nosotras, Unidas Podemos, que estamos a favor de la salud

y de la prevención de la seguridad sanitaria, estaríamos

dispuestas a votar a favor de esta PNL s i se aceptara nuestra

enmienda con las apreciaciones que ya ha comentado el Sr.

Casanova. De lo contrario votaríamos en contra.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del

Grup Parlamentari M ÉS p er Mallorca té la paraula la Sra.

Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, nosaltres ja en la nostra proposta que

compartim amb els comp any s  de PSOE i Podemos, és el que

manifestam, el que volem és continuar amb una política

integradora, és a dir, per a nosalt res  els centres escolars han

d’estar integrats dins el barri, igual que els centres de salut

també han d’estar integrats i nosaltres fem aquesta política

inclusiva i de barri, on tot està relacionat i on hi ha d’haver una

interelació. No sectors sectoritzats, on hi ha qüestions que

podríem dir com a capellet es . Jo crec que en aquest sentit la

salut, no només hem de pensar en la salut d’un centre escolar,

hem de pensar en la salut en conjunt i, per tant, nosaltres

creiem que aquesta coordinació, aquest pensament que el

centre d’atenció primària treballa amb les escoles, es  coordina

amb les escoles és el més positiu que ens p ot  p assar a nivell

social i a nivell sanitari.

I bé, nosaltres també pensam que el que ha fet precisament

aquest Govern des de fa cinc anys és revertir totes aquelles

retallades que s’havien fet  a nivell de centres escolars, ja es

posa en temes d’at enció especial, en temes d’ATE, en posar un

altre pic aquests professionals educadors socials, perquè hem

de pensar que la majoria d’escoles i abans de la COVID, moltes

qüestions són socials, la p roblemàtica que es genera i que, per

tant, són molt important aques t s  educadors. Hi ha hagut un

p rocés de recuperació en els centres d’aquests professionals

i nosaltres això ho veiem importantíssim.

I precisament nosaltres t ambé veiem que la comunitat

educativa, en aquest cas, ha reaccionat de forma exemplar en el

moment del confinament total, amb la resposta que va saber
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donar d’adaptar-se a una situació que no s’havia previst,

educació a distància, bé, a qualsevol recurs que estigués en

aquell moment disponible, a superar totes aques tes dificultats

precisament per continuar fent la seva funció educativa.

Per tant, jo crec que precisament és una de les comunitats

diguem..., de la part social que ens ha donat una lliçó també,

vull dir, la part sanitària ens ha donat una lliçó, però nosaltres

creiem que també la comunitat educativa, i això ho dic en el seu

conjunt, els professionals, els alumnes  i les famílies ens han

donat una lliçó, ens han donat una lliçó de saber superar totes

aquestes dificultats. I el moment que hem passat a la nostra

comunitat d’una fase presencial, amb totes les dificultats, amb

tots els brots, amb tots els anuncis de catàstrofe, que al final no

ha estat així, al final ens han demostrat que han estat els que

s’han sabut comportar més i que els  brots i que les altes

incidències que hem patit en aquesta comunitat  en aquestes

darreres setmanes, en aquests darrers mesos , no han vengut de

l’escola. Per t ant, creim importantíssim aplaudir i valorar

aquesta capacitat de reacció i aquesta capacitat de feina en

aquest sentit.

Jo faria una p regunta a la Sra. Guasp, perquè, és clar, aquí

són molt bons per donar lliçons... en tot el públic, que no, han

de dir... a mi m’agradaria saber si vostès, que són els que

defensen que volen dur els  seus fills a un centre privat,

exigeixen als centres privats que tenguin una infermera, allà on

duen els seus fills si paguen? Jo no ho sé, eh!, m’agradaria

saber-ho. Li preocupa que no tengui infermera el seu centre

privat, el centre educatiu privat? Li preocupa? Jo, si fos mare i

em preocup às  aquesta qüestió, el que primer em preocuparia és

l’escola on van els meus  fills. Vull dir..., jo no ho sé, tal vegada

van un centre privat els seus fills, tampoc no m’interessa i crec

que no és aquesta la qüestió.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Aquí el que s’ha dit és que vostès han fet . .., vostès aquí

només fan una proposta que s igui dels centres sostinguts amb

doblers  p úblics, vol dir que..., i els privats que facin el que

vulguin. Bé, això no és massa racional! Si vostès veuen que

aquesta necessitat és tan imperiosa, demanin-la per a tots els

centres i que ho pagui qui ho hagi de pagar. Jo ho veuria així.

A part d’això, és una proposta molt  mediàtica, per a vostè

un infermer, és igual si només hi ha una línia o dues línies, si hi

ha tres línies, si hi ha cent alumnes, si hi ha dos-cents

alumnes... bé, no té, no és  una proposta perfilada precisament

per entrar al debat de la qüestió de forma seriosa.

I nosaltres, precisament per tots aquests motius, no hi

podem votar a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camp omar. En torn de fixació de posicions per

part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, pres idente. Bueno, en primer lugar, vaya el

agradecimiento y apoyo del Partido Popular a la labor que

hacen todo el personal educativo docent e y no docente de los

centros educativos, de todos, y  el personal estatutario,

sanitario y no sanitario que está al servicio del ib-salut, así

como los representantes sindicales que ejercen esa defensa de

sus derechos laborales, entre ellos  fundamentalmente en

materia de enfermería el SATSE.

Decirle, Sra. Guasp, que, en general, nosotros siempre

estamos a favor de la aportación máxima de recursos en los

centros educativos y nos encantaría además que fuera posible

la implantación de figuras nuevas, complementarias. Siempre

hemos dicho que lo ideal sería ir mejorando la atención

comp lementaria en todos los centros educativos y más en una

situación de pandemia.

No obstante, le tenemos  que decir que no consideramos

que sea viable en nuestra comunidad a día de hoy, p or la

situación de como se encuentran las plantillas sanitarias, la

implantación de la figura de un enfermero en todos los cent ros

educativos.

Pensamos que lo importante en la pandemia es  la aplicación

estricta del protocolo y la coordinación que debe haber entre el

cent ro educativo y el centro de salud de referencia, que es

como se propone en la enmienda presentada por tres  grupos

parlamentarios. Y consideramos que la enmienda, por ejemplo,

por parte nuestra, sí podría ser apoyada en el caso de que fuera

aceptada.

Pensamos además que la presentación de esta iniciativa,

Sra. Guasp, cuando se hizo en agosto, a lo mejor usted iba en

la línea ingenua de pensar que el Servicio de Salud y la

consellera Gómez mejoraría la situación de las plantillas

sanitarias  que hay en nuestra comunidad. Quizás nosotros a lo

mejor en ese momento podríamos haber tenido t ambién esa idea

ingenua, p ero la verdad es que a día de hoy, con los recortes o

congelación que ha mantenido el Gobierno Armengol, durante

t ant os años teniendo dinero para mejorar las plantillas, y con la

situación que tiene enfermería en Baleares, supondría vaciar el

sistema sanitario de más  de 400 profesionales de enfermería en

un momento que ya son de por sí evidentemente insuficientes.

Mire, s i no, como hace unos meses el propio gobierno

Armengol t uvo que eliminar los requisitos para acceder a las

bolsas  de enfermería porque no tenía enfermeras para enviar a

los centros de salud y a los hospitales ; o mire la situación de

Ibiza, donde el Gobierno ha recort ado o ha bloqueado bastante

la aportación de personal sanitario, hasta el punto que ofrece

diet a de alimentación y vivienda a los enfermeros que se

quieran trasladar allí, precisamente por el vacío que hay a nivel

sanitario.

Por lo cual consideramos que es totalmente inviable, y

mucho más así el punto 2, en el que, además de la enfermera,

quiere enviar otro personal sanitario que p odría crear

situaciones subjetivas y de desigualdad entre los centros.
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Creo además que este asunto lo present ó us ted como

enmienda, una iniciativa que y a se debatió en pleno hace unos

meses , en la que ya le manifestamos esta posición y nos

abstuvimos . Y no veo que se haya modificado la situación de

las plant illas , como le decía, a día de hoy para poder presentar

una votación diferente a la abstención.

¿Qué en otras comunidades se ha imp lant ado, como se ha

dicho? Pues sí, por ejemplo, en Andalucía es verdad que se

aprobó, pero es que la situación de Andalucía en relación al

sistema sanitario andaluz es diferente totalmente a la del

sis t ema balear, porque el Gobierno del Sr. Bonilla ha mejorado

ostensiblemente las plantillas  sanitarias y ha reforzado ese

sistema sanitario para poder implantar nuevas figuras, que ojalá

pudieran ser implantadas algún día en Baleares.

En cambio, en otras comunidades en las que también hay

un refuerzo sanitario como, por ejemplo, en Galicia, pues, no se

ha llevado a cabo esta implantación, se ha apostado por esta

mejora de la coordinación. Y valga por delante que t ant o

Andalucía como Galicia, a nivel de gestión sanit aria, están

muchísimo mejor además que Baleares. En Galicia, p or ejemplo,

con la vacunación de p ersonas  mayores, en la que son

bastante pioneros, en relación a nuestra comunidad, que aún

no se sabe cuándo empezarán los mayores de 80 años, porque

están anunciando los de 95 años, o, por ejemp lo, en Andalucía,

donde destaca la vacunación masiva por encima de otras

comunidades, o Madrid, por ejemplo, que t ambién se ha

anunciado. Pero en unos sitios u otros  se establece una

fórmula u otra en función de la ges t ión que se considere que se

puede llevar adelante y también en función de la situación de

las plantillas.

Como no es el caso de Baleares, nosotros votaríamos a

favor de la enmienda, por mejorar y continuar con la

coordinación, y nos abstendríamos en el caso de que no fuera

aceptada en la figura del enfermero escolar a día de hoy.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari VOX-

Act ua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Para no reit erar los

argumentos que comparto en parte que acaba de trasladar la

Sra. Riera del Partido Popular, me gustaría darles otro enfoque

que creo que viene a cuent o cuando hablamos de falta de

recursos, y sobre todo en competencias  como son en este

caso... que afectan como es la sanitaria educativa. Creo que es

un tema para reflexionar. 

Nosotros, y a saben que somos partidarios de la devolución

de competencias, precisamente la de educación y sanidad, de

una centralización política de la competencia de educación y de

sanidad y de una descentralización adminis trativa de ambas

competencias, porque de este modo nosotros consideramos

que habría dinero más que suficiente para tener los  recursos

que se necesitan. Y porque, efectivamente, en estos momentos

lo que propone Ciudadanos es inviable, pero puede que, si se

cent ralizaran las  comp et encias  y  se descent raliz ara

administrativamente, el ahorro que supondría en cuanto a

estructuras, no solo para Baleares, sino para toda España,

mejoraría en general tanto el sistema sanitario como el actual

troceado sistema educat ivo en diecisiete parcelas distintas, y

en ese caso, además, sobre todo sería muy eficaz  para obtener

más recursos  y  p oder incluso tener, como se propone aquí, la

figura del enfermero escolar.

Evident emente nosotros no votaremos a favor de esta PNL

por su inviabilidad. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. En torn de..., perdó, s í, té la paraula el

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Pons, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És

veritat que aquesta iniciativa ja s’havia debatut en sessió

plenària i ja sap la Sra. Guasp el que pensa el Grup Parlamentari

El Pi.

En aquell moment ens semblava impossible i inviable,

perquè les necessit at s  que hi ha de personal sanitari als centres

sanitaris, a l’atenció primària, als diferents municipis i t ambé als

diferents hospitals de les  Illes feia impossible que això fos així.

Per altra banda, nosaltres ara mateix en el que sí estam

centrats és que hi hagi reforç als nostres centres  educatius del

personal que ha d’atendre i aconseguir, fer aconseguir als

alumnes amb necessitats especials que superin els entrebancs

que ara mateix tenen a l’hora d’estudiar, sobretot aquells que

han arribat a secundària i aquells que han de fer batxiller.

Nosaltres no ens allargarem molt, els arguments que s’han

dit aquí nosaltres els compartim en gran part.

El que s í voldríem dir és que ens agrada més, ens sap greu

per la iniciativa que p resenta Ciutadans, però l’esmena que s’ha

presentat al dia d’avui, i nosaltres, si s’acceptàs aquesta

esmena, la votaríem a favor i vot aríem en contra de l’altre punt,

perquè no estam d’acord amb aquesta infermera escolar, perquè

això no és una carta als Reis i no podem demanar, com vostè

sap perfectament, tot el que vulguem, amb la que cau, i amb les

necessitats extraordinàries que tenim. I, a més a més que, del

mes d’agost a ara, veiem que els protocols educat ius

funcionen, han funcionat  i p ensam que el que hem

d’aconseguir és una major coordinació, s i de cas, amb Atenció

Primària i amb el Servei de Salut. Però que, en cap  cas , primer,

pensam o tenim els nostres dubtes que sigui necessari i,

sobret ot , pensam que no és que sigui bo ni dolent, sinó que és

impossible. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Procedeix, ara, a la suspensió de la

sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa demanam

al grup proposant  si vol una suspensió de la sessió o si podem

continuar. Continuam.

Un cop, recomençada la sessió, si així pertoca, la

intervenció del grup proposant per fixar posicions i assenyalar

si accepta o no l’esmena, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, pres ident. No, no acepto la enmienda que hoy se

propone, porque cambia completamente nuestra petición que

está haciendo tanto la OM S, como también el sindicato SATSE

ha exigido, y es t á haciendo ahora una campaña por toda

España de la necesidad de implantar esta figura.

Yo les voy a decir que el cos te del enfermero escolar sería

de 16 a 20 euros por habitante al año, máximo 20 euros al año

por habitant e. Es  decir, si esto les parece excesivo, para

nosotros es un precio mínimo si tenemos en cuenta las vent ajas

que conllevaría. La figura del enfermero escolar es una

invers ión en educar en salud y en hábitos saludables. Casi

todos los portavoces  p arece que no se han leído esta

propos ición no de ley porque la han circunscrito solamente al

ámbito de la COVID, es algo que desde Ciudadanos lo llevamos

pidiendo -menos el Sr. Casanova, es cierto-, que llevamos

pidiendo desde hace mucho, lo llevábamos, además, en el

programa electoral, mucho antes de que esta pandemia pues

llegara. 

Por tanto, va mucho más allá esta propuesta, si bien, la

vemos más necesaria que nunca porque la OMS así lo

recomendaba también. Nosotros seguiremos defendiendo que

es  imprescindible esta figura, de hecho, en el Congreso

pusimos una enmienda a la ley Celaá en ese sentido. Decirle al

Sr. Campos, que tanto le preocupa la financiación, esto es una

transferencia que viene del Estado, es que es el Estado el que

nos tiene que dar ese dinero, por eso nosotros pedíamos que

se incluyese en la ley Celaá esa necesidad de que el Estado

transfiriera el dinero, que ya les  digo que sería de 20 euros por

habitante al año. 

Lamento que ningún grup o p arlamentario se adhiera a esta

petición, en otras comunidades autónomas, en Madrid y en

Canarias, existe ya esta figura, aunque dep enden de Educación

y  no de atención de salud. Decía el Sr. Casanova, me sacaba a

relucir de la Junta de Andalucía, ha girado las fechas, mire, en

agosto la Junta anunció que reclutaría 2.500 enfermeros  que

estarían en p ermanente contacto con los coordinadores COVID

en los colegios; pero luego, el 9 de septiembre, posterior, con

SATSE llegaron a un acuerdo y se contrataron 400 enfermeros

asignados “a” los colegios, ahí sí, asignados a los colegios. Por

tanto, donde gobierna el Partido Popular con Ciudadanos. 

Y, Sr. Casanova, soy  diputada de esta comunidad

autónoma. Usted siempre hace referencia a otras comunidades

autónomas y yo tiendo a ser bastante coherente, otra cosa que

otros grupos no hacen, pedimos lo mismo que hacemos en

otras comunidades autónomas. Ustedes, como les gusta tanto

sacar lo que hacen en otras comunidades autónomas, ¿por qué

hoy no han apoyado el techo de gasto de los presupuestos en

Murcia? Tanto que hablan de ser responsables y  de ser

coherentes, cuando es t án en Gobierno nos piden que seamos

responsables -y desde Ciudadanos lo hemos demostrado,

apoyamos ese techo de gas t o-, pero donde ustedes están en la

oposición, como en Madrid o en Murcia, pues no han hecho lo

mismo, han querido confrontar y hoy no han aprobado el t echo

de gasto de los presupuestos, con la misma argumentación que

se dio aquí.

Y ya le vuelvo a decir, yo soy diput ada de esta comunidad

autónoma y defiendo los intereses  de los ciudadanos de esta

comunidad aut ónoma, y sigo estando convencida de que esta

figura es necesaria y muy positiva. Y hablaba usted de

p rioridades, pues pídaselo a los docentes, a los centros

educativos y a los p rofesionales sanitarios de estas islas, si es

o no deber ser una prioridad. Ya le digo que todos le

responderían que sí, debe ser una prioridad. 

La Sra. Santiago pues también solo ha circunscrito esta

proposición no de ley al ámbit o relacionado con la COVID,

habla de alarmista, cuando es una petición que ha hecho la

OMS y la Plataforma del Sindicato de Enfermería. Y lo voy a

volver a repetir, porque ha vuelto a sacar a relucir que si

Ciudadanos no apues t a p or lo público; yo, de verdad, estos

mantras, por mucho que ustedes los repitan una y  ot ra vez, no

son ciertos, uno de los pilares fundamentales de mi partido, de

Ciudadanos, es fortalecer el estado del bienestar: apostamos

por la educación pública de calidad, apostamos por la salud

pública de calidad, porque consideramos  que es la mejor

herramient a para la igualdad de oportunidades y la equidad de

todos los ciudadanos. Por tanto, por mucho que lo repitan, no

es cierto. 

Y a la Sra. Campomar. Me ha parecido muy feo que hablara

de los hijos de los diputados en esta comis ión y, por tanto,

pues no creo que... Creo que para mí no es  el debat e, y no lo

voy a hacer y no lo haré nunca, pero no sé si saldrían

trasquilados  algunos otros grupos parlamentarios y no

precisamente la diputada que le habla en este sentido. 

Nada más. Yo, decir que seguiremos reivindicando esta

petición del sindicato SATSE, porque creemos que los centros

educativos merecen tener esta figura como existe en otras

comunidades autónomas y existe en otros países. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Acabat el debat, passam a votar la

Proposició no de llei, RGE núm. 11540/20.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 7 vots en contra. 
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Abstencions? 4 abstencions. 

En conseqüència, queda rebutjada la  Proposició no de llei

RGE núm. 11540/20, relativa a la implantació del professional

d’infermeria a tots els centres educatius de les Illes Balears.

I només fer constar que a la pròxima sessió el primer punt de

l’ordre del dia serà el canvi de president i fer constar

l’agraïment de tots els diputats d’aquest a comissió a la

presidenta, Sra. Benlloch, que ens deixa. 

Res més. S’aixeca la sessió. 
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