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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta, gràcies. Esperança Marí substitueix Xico
Tarrés.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Sra. Presidenta. Margalida Duran substitueix Fernando
Rubio.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Sí, Antònia Vallés substitueix Manuel Monerris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1504/12 i 1722/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1504/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a correcció
lingüística a IB3, televisió i ràdio.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 1504/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
correcció lingüística a IB3, TVE i Ràdio, té la paraula l’Hble.
Sr. Lluís Maicas, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. A tots
els països normals i normalitzats els professionals de tots els
mitjans de comunicació, però especialment els públics, han de
fer, i en general fan, un ús correcte de la llengua. Qui no coneix
ni parla correctament l’espanyol no pot treballar a Televisió
Espanyola. Qui no coneix ni parla correctament el francès no
pot treballar a Televisió Francesa. Qui no coneix ni parla
correctament l’anglès no pot treballar a la BBC. I, encara, qui
no coneix ni parla correctament l’italià no pot treballar a la RAI.
Però qui no coneix ni parla correctament el català pot treballar
i treballa a IB3, tant a la televisió com a la ràdio.

No es fa referència aquí als tècnics, entre els quals el
coneixement fóra desitjable, però no imprescindible, ni aquells
que fan servir únicament el castellà, sinó aquells que fan servir
el català de vegades farcit de faltes. 

A totes les televisions abans anomenades, Televisió
Espanyola, francesa, anglesa o italiana, no només no exigeixen
el coneixement i l’ús correcte de la llengua que fan servir atès
que una televisió i també una ràdio es consideren instruments de
coneixement, de difusió, de cohesió cultural, sinó que tenen
mecanismes de prevenció, control i correcció. No és el cas
d’IB3 on s’ha passat d’una situació d’una certa normalitat al
descontrol. Només els informatius se'n salven, potser perquè els
redactors tenen uns coneixements més apropiats o una cura i
sensibilitat especials. No he de negar tampoc l’esforç que fan

alguns professionals per expressar-se correctament, la qual cosa
és molt d’agrair. En qualsevol cas fóra desitjable que les cares
i les veus que surten a la pantalla o a les ones fessin un ús
correcte de la llengua pròpia, quan fan servir la llengua pròpia
o si més no mentre duri el procés de substitució de la llengua
pròpia per la llengua oficial. 

A més d’exigir als professionals el coneixement de l’idioma
català, com és de rigor exigir a un mitjà de comunicació, serien
necessàries dues mesures complementàries: donar-los formació
en matèria lingüística, formació que donen moltes empreses a
l’àmbit de les seves activitats; i sobretot establir, o restablir, els
controls necessaris per evitar, i en tot cas corregir, les errades,
paraules i construccions incorrectes o inadequades en un mitjà
de comunicació que ha de ser exemplar pel que fa a l’eina que
fan servir, que és la llengua.

Per això es presenta aquesta proposició no de llei perquè el
Parlament insti el Govern que es doni formació en l’ús de la
llengua pròpia, el català, als qui treballen a o per IB3, sigui
ràdio o televisió. I, en segon lloc, el Parlament de les Illes insta
el Govern de les Illes Balears que s’estableixin, es restableixin
o es reforcin els mecanismes de correcció del català a IB3,
televisió o ràdio. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable
a aquesta proposició. La veritat és que cansa un poc defensar
evidències i aquesta, la veritat, és que des del principi que
intenta enumerar uns motius, ha convèncer, pareix, al Parlament
que el lògic, el normal, jo crec que els exemples que posa el
proponent senzillament és que no els passa pel cap a ningú en
tot l’Estat espanyol que realment algú pretengui, sense un
coneixement de castellà correcte, ser un locutor de Televisió
Espanyola o en tots els altres estats. 

De fet, dins tots els apunts que ens havia fet el proponent
també hi ha aquest element de creació, realment. Els mitjans de
comunicació tenen una força fonamental per crear estàndard,
són una referència lingüística de primer ordre dins la comunitat
i, per tant, tenen una responsabilitat a l’hora d’establir-lo i a
l’hora de popularitzar determinades maneres de parlar i
d’estandarditzar. Això passa a tots els mitjans públics. És
evident que hi ha quasi un italià que existeix a la RAI i només
existeix a la RAI i poc enfora més. I si el nord i el sud no
s’entenen entre ells tothom entén la RAI. I aquest és l’element
també cohesionador que estableixen doncs els mitjans de
comunicació públics dins un país.
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També és un element, jo diria, de prestigi. Sentir parlar per
una televisió un llenguatge de baixa qualitat, sigui per
pronúncia, molt sovint, sigui per barbarismes, doncs transmet
una sensació de poca alçada. Realment hi hauria, jo crec,
situacions bastant sorprenents si la BBC, el prestigi que té la
locució de tots els seus participants, baixés cap a uns altres tipus
de registres. Per tant, nosaltres també. Crec que aquest element
de prestigi no només dels professionals sinó del propi país basat
en la tria d’aquests professionals doncs crec que és important
tenir-ho present.

Per ventura hi ha un element amb el qual nosaltres
discreparíem o, millor dit, hauríem afegit en aquest
plantejament que ens fa el Grup Socialista. Com vostès saben
nosaltres creim que una manera d’estalviar i de fer les coses ben
fetes des del principi és exigir que dins la selecció i dins els
professionals que arriben a estar davant una pantalla, davant un
micròfon ja tenguin aquestes habilitats. Això és el que passa a
tots els exemples que se’ns han posat, no hi ha una entrada
sense aquests coneixements que després siguin dotats per la
pròpia entitat sinó que ja d’entrada hi ha filtres suficients com
perquè aquesta garantia estigui establerta. I molt més, la veritat,
i no el vull agafar com un punt negatiu que existeix avui en el
país, avui hi ha una quantitat de professionals de primeríssim
ordre que no tenen feina que estan realment molt capacitats per
a aquests tipus de feina. Això és indiscutible. Per tant, sorprèn
especialment que hi hagi alguna mena d’interès a triar o que no
hi hagi aquesta excelAlència dins les seleccions.

Jo diria que va més enllà, cada vegada més s'entra a IB3
moltíssim i directament i jo crec que fins i tot com a consigna
és el castellà directe dins els locutors, em referesc, evidentment
no dins els convidats o altres tipus d’elements. La idea és ja
gairebé que no importa que els locutors coneguin la llengua del
país, tots els locutors catalanoparlants poden parlar en castellà,
com vulguin, al revés, no. Al revés no sempre succeeix, com el
diputat d’aquest parlament, tampoc per altra banda no és que
sigui cap sorpresa. El país està ple d’aquest tipus d’asincronies
o de no paralAlelismes amb les habilitats lingüístiques. Creim
que aquesta qüestió també s’ha de tenir molt present.

Tenim molts de canals en llengua castellana, en tenim
bastants menys en llengua catalana i aquesta reflexió de llengua
pròpia de televisió i de ràdio del país que fa de la promoció de
la llengua pròpia un dels seus elements d’identitat i del sentit de
ser, creim que això no es pot abandonar. 

Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei i, ja
dic, crec que podria anar fins i tot una passa més endavant que
és ja apuntar d’entrada i exigir dins el contracte programa o on
calgués l’habilitat lingüística dels locutors per poder intervenir
dins IB3.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo, en primer lloc, dir que
centraré la meva intervenció en el text d’aquesta proposició no
de llei. Com ha dit el portaveu del PSM això no és un debat
sobre la contractació d’IB3, no és un debat sobre el model
lingüístic de la radiotelevisió pública, és simplement un debat
més concret sobre el sistema de correcció que és el que ens
proposa el Partit Socialista.

Quant a la proposició del Partit Socialista la veritat he de dir
que no sé com qualificar-la, no sé si qualificar-la de nivell
màxim de demagògia, de nivell màxim de bipolarisme polític o
senzillament que dins el Grup Socialista, el Sr. Maicas, és un
diputat nou, com som jo mateixa amb aquest càrrec aquesta
legislatura, i no s’ha comunicat amb els seus companys de partit
que sí eren la legislatura passada. I ara explicaré per què li dic
això. 

Novembre de 2004, Govern del Partit Popular, conveni marc
de colAlaboració general entre el Consorci per al Foment de la
Llengua Catalana i per la Projecció Exterior de la Cultura de les
Illes Balears, el COFUC, i l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears amb l’objecte d’establir la colAlaboració
institucional entre les dues entitats per dur a terme actuacions
conjuntes amb relació al foment dels usos socials de la llengua
catalana. El novembre de 2004 és quan s’inicia aquest primer
conveni entre el COFUC i l’ens públic.

Segon conveni, març de 2005, Govern del Partit Popular,
conveni entre el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana
i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i l’ens
públic de Radiotelevisió per a la regulació de la prestació de
serveis d’assessorament lingüístic amb l’objecte de garantir la
correcció lingüística de tota la programació que emeti IB3
Televisió i IB3 Ràdio, amb un pressupost de 407.263,70 euros.

Tercer conveni, març de 2005, Govern del Partit Popular,
conveni de colAlaboració en matèria de normalització lingüística
entre el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i
Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb l’objecte
d’elaborar un manual d’estil. 

Quart conveni, març de 2005, Govern del Partit Popular,
conveni de colAlaboració en matèria de normalització lingüística
entre el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i
Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i l’ens
públic amb l’objecte d’elaborar unes pautes d’ús lingüístic per
al doblatge de produccions audiovisuals, fer un seguiment de
totes les produccions doblades emeses per IB3 i fer un
seguiment del sector del doblatge de les Illes Balears.

Addenda al conveni de març de 2005, signat dia 30 de
novembre de 2005, Govern del Partit Popular, firmat entre el
Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció
Exterior de la Cultura de les Illes Balears i l’ens públic per a la
regulació de prestació de servei d’assessorament lingüístic amb
l’objecte d’oferir un assessorament lingüístic a IB3 Televisió i
IB3 Ràdio. Pressupost, 517.874,60 euros.
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Sisè conveni, novembre de 2006, Govern del Partit Popular,
addenda al conveni de 9 de març de 2005, firmat entre el
Consorci i l’ens públic de la Radiotelevisió per a la regulació de
la prestació de serveis d’assessorament lingüístic. Pressupost,
559.254,26 euros.

Crec que ha quedat meridianament clar que durant el Govern
del Partit Popular el que era l’assessorament lingüístic, el llibre
d’estil, la correcció, els doblatges, els subtítols estaven
plenament garantits mitjançant uns convenis amb uns
pressuposts assignats. De fet, hi havia persones contractades pel
COFUC per dur a terme feines per a IB3 com a assessors
lingüístics d’IB3 Televisió. En total n'hi havia nou, nou
assessors. Després teníem quatre assessors a IB3 Ràdio. Una
assessora a la delegació de Menorca. Després teníem personal
del Consorci que coordinaven els assessors, feien proves dels
locutors, feien un seguiment lingüístic, corregien el doblatge,
corregien doblatges de programes diversos i de programes més
específics, feien classes de locució i de correcció lingüística als
periodistes de televisió i de ràdio, tant de Mallorca, Menorca
com d’Eivissa. En total hi havia sis persones.

Després teníem una coordinadora lingüística de l’ens públic,
una coordinadora de correcció de programes, una coordinadora
de seguiment lingüístic, un coordinador d’assessorament de
Vallterra i dos coordinadors més que feien classes als
periodistes que estaven a la delegació d’IB3 a Madrid. Podem
continuar. Teníem una coordinadora del manual d’estil, de
selecció de personal d’IB3, de proves de locutors, de classes de
correcció lingüística als actors de Laberint, de seguiment de
programes. Així mateix de correcció de programes com
Vallterra, assessorament de tots els mitjans audiovisuals, proves
de locutors, etc. Sis persones més.

Tenim cinc persones que varen colAlaborar en la redacció del
manual d’estil. Tenim, a més, un curs que es va fer de dia 3 a
dia 7 de juliol de 2006, Govern del Partit Popular, d’adequació
lingüística en els mitjans audiovisuals, i un altre curs que es va
iniciar en novembre de 2006, que era una aportació del consorci
a través d’un conveni amb la FUEIB d’un curs de postgrau
sobre assessorament lingüístic en català per a mitjans de
comunicació oral. Novembre de 2006, Govern del Partit
Popular.

L’any 2008, Govern del pacte, d’aquest pacte de progrés
entre cometes, el COFUC i IB3 no renovaren la colAlaboració,
el Govern del pacte es carrega la feina de correcció lingüística,
es carrega la formació als locutors, es carrega la colAlaboració
amb el manual d’estil, es carrega aquesta normalització que
vostès avui vénen aquí a defensar. 

IB3 signa un conveni amb la Universitat de les Illes Balears,
que serà el que vostès em diran, un conveni que va ser la seva
mort. Per què va ser la seva mort? No perquè fos amb la
Universitat de les Illes Balears en lloc del COFUC, que no sé
quin problema hi havia perquè no pogués continuar el COFUC
fent assessorament lingüístic; a partir d’aquest moment els
lingüistes deixen de fer les correccions prèvies als programes i
es passa a fer un seguiment posterior. Aquestes pautes no les va
marcar el Partit Popular. Les pautes que no hi hagués una
correcció prèvia a tots els programes les va marcar el Govern
del Partit Socialista, el Govern del pacte, que consistia, aquest
seguiment posterior, senzillament a elaborar informes sobre els

programes ja emesos, un retrocés, un retrocés molt gros, molt
important dins la correcció lingüística d’IB3. Què passa amb el
conveni de la UIB? Doncs passa el mateix que va passar amb
tots els convenis del Govern del pacte, l’any 2011, Govern del
pacte, la UIB denuncia el conveni a IB3 a causa del deute
acumulat. 

Jo crec que aquí queda perfectament clar qui ha anat en
contra de la llengua i la cultura, de la normalització lingüística
dins l’Ens Públic de Radiotelevisió. No sé aquesta proposició no
de llei, a què ve, que jo els deixàs en evidència; vénen aquí a
crear polèmiques inexistents com creen dins IB3, vénen aquí a
cobrir un expedient per quedar bé davant el seu grup per cobrir
expedients a les comissions? La veritat és que no ho entenc. 

No obstant això, nosaltres hi creim, ho hem demostrat, obras
son amores y no buenas razones. Per tant, nosaltres ho vàrem
demostrar una vegada i ho tornarem a demostrar, per això
nosaltres els aprovarem avui aquesta proposició no de llei si bé
evidentment la situació que tenim ara no és la que varen trobar
vostès en el 2007 ni la que tenia el Govern del Partit Popular en
el 2004, per això afegiríem en els dos punts, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries existents. Tant en el punt 1 com
en el punt 2.

Aprofit perquè en el punt 1 hi ha una petita falta
d’ortografia, supòs que tampoc no ho han passat pels correctors,
i aprofitaríem també per corregir-la perquè, com li dic, nosaltres
la veritat és que ja estam cansats d’aquestes polèmiques, estam
cansats que aquí l’enllaç, per dir-ho d'alguna manera, de la
defensa de la correcció, de la defensa de la normalització se la
pengi un partit polític que quan va tenir la paella pel mànec si
una cosa varen fer va ser carregar-se aquesta normalització.

Per tant, jo li demanaria que a partir d’ara les propostes que
es duguin a aquesta comissió siguin més serioses, no ens instin
a fer una cosa que vostès varen deixar de fer, no és que no la
defensin és que se la varen carregar, perquè això fa un flac favor
a la normalització lingüística, fa un flac favor a aquesta societat
i fa un flac favor a la ràdio i a la televisió pública que per moltes
polèmiques que vostès hi vulguin introduir no se la carregaran,
no ho aconseguiran.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. Per contradiccions, Sr. Maicas, té la
paraula per un temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Jo comprenc, Sra. Prohens, que vostè ha de fer mèrits, jo ho
comprenc perfectament. Jo, no n'he de fer, jo no tenc necessitat
de fer-ne perquè el meu pas per la política serà efímer molt
probablement, però he sentit moltes dades i pocs arguments.
Moltes dades i pocs arguments. Vostè es remunta molt en el
passat, vostè probablement sigui el passat, jo preferesc mirar el
futur. Duc aquesta proposició perquè jo escolt IB3, tant ràdio
com televisió, i hi ha molts de locutors que fan, que cometen
incorreccions lingüístiques. 

(Remor de veus)

Bé, Fernando Schwartz i Carlos Dávila no ho feien, aquests
només parlaven castellà i em pareix que els contractaren vostès.
I li he de dir que els quatre anys anteriors les pelAlícules eren en
català, les sèries eren en català i tot era en català. 

(Remor de veus)

Això sí, això és igual, ja ho sabem. I, quan hagin acabat el
procés de substitució, efectivament no hi haurà cap incorrecció
en català perquè com que no es parlarà serà impossible trobar
una falta en català.

No entraré en debats estèrils perquè, sincerament, no entenc
la seva virulència, no entenc les seves ganes d’entrar en un
debat o en una polèmica estèril. 

Crec que una televisió pública ha de tenir els millors
professionals i que quan s’expressin en la nostra llengua s’hi
expressin correctament; ara no és el cas, ara no és el cas i a
posta duc una proposició no de llei perquè, si podem, sigui el
cas, independentment del que s’hagi fet fa quatre anys, fa vuit
anys, fa dotze anys, perquè jo no visc del que vàrem fer, vostè
potser sí, però jo no visc de fa quatre anys, de vuit anys o de fa
no sé quants d’anys, i tota aquesta sèrie d’idees que em dóna, jo
les desconec, em sap greu no poder-les rebatre, però les
desconec. Pot fer així, però les desconec.

Ja va dir ahir un conseller que ell només sap el que sap, no
sap més del que sap i aquest diputat només sap el que sap i no
sap més del que sap. Per tant, el que no sé no ho puc discutir.
L’únic que trob és que per aprovar una..., que jo els ho agraesc,
aprovar aquesta proposició no de llei que és bastant asèptica no
era necessari una... polèmica en aquest nivell tan baix,
sincerament. 

Això no obstant, li don les gràcies per la seva aprovació com
don les gràcies al diputat Alorda i accepto aquestes dues
incorporacions tot i sabent que tanmateix el cert és que
l’economia en aquest moment comanda i que tanmateix s’hi
posaran els mitjans quan es tenguin els mitjans, això és obvi.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Idò es podria aprovar aquesta
proposició no de llei per assentiment?

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1504/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1722/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de
pagament del deute dels serveis complementaris als centres
educatius.

Passam al debat de la Proposició no de llei REG núm.
1722/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari
de pagament del deute dels serveis complementaris als centres
educatius. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades, aquesta proposició no de llei es va
registrar en el mes de març després que els centres docents
passessin un hivern realment cru havent de suplir les mancances
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en
qüestions no només educatives, sinó també de simple
supervivència del dia a dia. Professorat, (...), personal no
docent, tothom s’ha bolcat perquè les mancances existents no
arribessin a afectar l’alumnat. Per sort, disposam d’una
comunitat educativa molt compromesa que ha donat resposta a
les necessitats que es presentaven. No ha estat cap excepció que
a qualsevol centre educatiu de les Illes Balears les associacions
de pares i mares s’hagin fet càrrec de despeses com les del
menjador escolar, transport, escola matinera, reforços educatius,
activitats extra escolars, etc., però també del llum, telèfon,
calefacció, paper higiènic, etc. No ha estat un curs fàcil, parlem
amb qui parlem. 

A tot això s’uneix que contínuament l’educació ha estat
notícia als mitjans de comunicació, no per res de bo, sinó pel
desmantellament de què és objecte. El Partit Popular ha decidit
prioritzar els ajusts que s’han de fer a causa de la crisi
econòmica retallant on més mal pot fer a un país: l’educació i la
sanitat. És per aquest motiu que el món educatiu està esvalotat,
està lluitant per uns drets que ens va costar aconseguir, lluitant
per una educació de qualitat que costà remuntar en un país que
venia d’un retard històric.

Al principi de la democràcia els índexs d’analfabetisme a
Espanya eren molt elevats i l’educació era en mans de monges
i capellans, molts d'ells sense cap titulació, i els que accedien no
ja a uns estudis universitaris, sinó de batxillerat eren una
minoria; la formació professional no existia, sinó que hi havia
el que es deia estudis de maestría per a tots aquells que ja tenien
escrit el seu destí que era entrar el més prest possible en el món
laboral. 

Diran que per què em faig tan enfora i és perquè crec que
actualment ho hem de recordar tot. Hem de saber d’on venim i
el que hem tingut per visualitzar què és el que tenim davant i
què és el que estem a punt de perdre.

Serveis complementaris als centres docents com el menjador
escolar, el transport, reforços són molt antics també, però és ara
quan perillen, perquè a les escoles ja, ni les APIMA no podran
mantenir més aquests avançaments econòmics que fan. 
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Des del mes de gener les escoles no han cobrat res, ni les
dotacions ordinàries ni tampoc els serveis complementaris i
funcionen amb allò que paguen els pares a principi de curs per
a material i amb ajuda de les APIMA. Aquests serveis tenen una
incidència clara damunt les famílies perquè ajuden a la
conciliació, com poden ser els menjadors, les escoles matineres,
el transport, i també al seu estalvi, com per exemple era la
reutilització de llibres de text o el reforços educatius, però
també tenen incidència en l’educació de l’alumnat perquè
socialitzen, ensenyen a compartir, a tenir cura els més grans dels
més petits i vulnerables, etc., i ara amb la crisi econòmica
ajuden directament fillets i filletes, les famílies dels quals
passen per moments molt durs.

La directora d’una escola m’ha confessat que els ha
disminuït molt el nombre d’alumnes apuntats a menjador perquè
els pares no el poden pagar, però que tanquessin aquest servei
no saben si els que hi van, alguns becats, menjarien prou a casa
seva i és per aquest motiu que no tanquen el servei i,
mentrestant, la conselleria enredada en problemes que pensam
que no són reals o almanco que no són urgents: l’elecció de
llengua o concertant escoles de rics o finançant llibres de text en
les modalitats balears del català, educació plurilingüe, viatges
a Suïssa, projectes experimentals de contingut multimèdia, etc.

La proposició no de llei demana, per tant, en un primer punt
que el Govern faci un calendari de pagament als centres, que el
faci i que el compleixi, per suposat, però sobretot que permetin
fer una mínima planificació o que serveixi com a un
reconeixement del deute i es pugui solAlicitar un préstec al banc.

En un segon punt demanem que es paguin els ajuts
endarrerits també a les APIMA, perquè puguin continuar la seva
tasca social als centres escolar. Ja veuen, senyors diputats i
senyores diputades, que parlam de deute ni tan sols parlam de
la convocatòria anual que no ha sortit. Això ja serà un altre tema
per a més endavant. A l’exposició de motius ja s’explica el
perquè d’aquest darrer punt i també ho hem dit al principi, són
les APIMA les que es fan càrrec d’aquests serveis i ara tenen
una situació tan desesperada que algunes ja han anunciat la seva
dissolució. 

Educació necessita les APIMA i ara més que mai, perquè
cobreixen mancances, són un matalàs en moments tan crítics
com aquests, però ja no es pot estirar més d’elles. La situació,
com dic, ja és crítica, si no surt més als mitjans de comunicació
és perquè ara fa bon temps i ja no veim alAlots amb mantes al
carrer. El Sr. Bosch va dir al mes de febrer que els centres
havien cobrat les despeses corresponents al mes de gener i que
el 29 de febrer cobrarien les de febrer, però això no ha estat així,
això no és cert. El mes de març jo mateixa vaig fer una pregunta
al Ple, dia 6 de març, en aquest sentit i vaig advertir que això
anava en contra de la gratuïtat de l’ensenyament perquè els
pares cada vegada havien de posar més doblers. El conseller va
dir que tots els centres tenien el saldo positiu, cosa que tampoc
no és certa, encara que surt talment al Diari de Sessions.

En conseqüència, per tant, els deman, senyors diputats i
senyores diputades, als grups polítics representats a aquesta
cambra el suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Mallorca té
la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També donarem suport a aquesta
proposició no de llei i ens sumam a les paraules -ja li ho dic- de
preocupació amb la qual viu avui la comunitat educativa, tots
els anuncis de retallades per als curs vinent i tots els retards que
es produeixen i que creen realment un polvorí a les escoles, ja
avui estan pràcticament en mobilització setmanal per intentar
afrontar i fer recapacitar la conselleria perquè, a més, parli amb
ells, perquè no els enviï receptes que no poden assumir, no?
Avui mateix tornava sortir publicat dins aquesta polèmica de la
segregació lingüística un decret en el qual per aclarir com ho
han de fer per garantir que hi hagi pares que vulguin tenir dins
la mateixa aula nins estudiant en distinta llengua, que ho facin
com trobin. Els punts 3 i 4 del decret és realment... dir bé, “ara
vos arribarà això, organitzau-vos i feis el que pugueu”, bé, crec
que a més hi ha una situació que, a més a més, com que afegeix
al banyat de les dificultats d’aquell director que no ha rebut
l’aportació o que realment hi ha una situació molt precària,
doncs s’hi sumen totes les amenaces, afortunadament les 32
hores a 30 sembla que es repensa i com a mínim hi haurà un
element menys.

Ens agrada que hi hagi hagut aquesta referència a les
APIMA perquè realment els pares i mares estan fent un matalàs
que jo diria que...s’ està desapareixent i (...) la conselleria. El
curs que ve hi haurà moltes menys activitats extra escolars a
totes les Illes Balears de les que hi ha hagut enguany. Això ja és
així perquè ja ho estan programant escola per escola anuncien
als pares que una part d’aquesta oferta extra escolar no la duran
a terme, d’altres pugen les taxes o la part que paguen els pares
perquè a més a més de les ajudes que venien de la conselleria
han desaparegut, hi ha les municipals que també estan sota
mínims i tot se suma. Els pares, n’hi ha que sí que ho
corregeixen a través d’aportació pròpia, la qual cosa no importa
explicar que crea una fractura, i d’altres senzillament ho estan
llevant, ho estan llevant, és molt difícil fer-ne una estadística, és
una cosa que es mou dins el terreny privat, la conselleria estaria
bé que fes aquesta anàlisi i la documentés, però s’ho trobarà,
com es trobarà tard o d’hora una pressió sobre el canvi d’horari
a les aules tot d’una que aquest matalàs dels horabaixes quedi
sense cobertura.
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Ja s’han explicat també tots els elements de l’escola
matinera, dels menjadors... els menjadors que també els
abandonen nins perquè pares que deixen de fer feina, tenen
disponibilitat, el que no tenen són recursos. Per tant, se suma a
una possibilitat de dir “bé, idò que vengui el nin els migdies”,
però realment la situació social que creaven les beques,
ajudaven les beques..., bé, les beques que no arriben, les ajudes
de...que no arriben, tothom ha hagut de bestreure.

Que la situació és difícil no importarà... crec que ara el Partit
Popular ens tornarà recordar de quan comença i ens farà tots els
recordatoris, crec que està bé, però al Diari de Sessions cada
vegada ens parlen de més enrere, però és igual, està bé que el
recordatori es plantegi, però avui ens trobam en una situació que
és d’avui i que convendrà afrontar en algun moment, sobretot
quan es troben 24.000 milions per a Bankia o quan... perquè ja
m’han semblat bé els detalls que ha apuntat la Sra. Rita, però
reconeguem que és arreplegar engrunes que cauen de les taules,
però n’hi ha de molt grosses!, és que n’hi ha de molt grosses,
no?, perquè quan trobes 50.000 milions d’euros per aportar,
com sigui, dins... per reflotar el sistema bancari, doncs, aquestes
precarietats del sistema educatiu resulten inintelAligibles per a la
resta dels mortals i contribueixen a un estat d’ansietat colAlectiva
que si no s’explica molt millor i no aconseguim un ambient de
consens i de pactar prioritats doncs pot esdevenir explosiva. 

Per tant, crec que avui estaria bé que hi hagués aquest
calendari, que es donàs tranquilAlitat a tots els operadors
educatius, que se’ls digui que tota la culpa és dels anteriors,
tota, tota, tota la culpa, la prima de riesgo, de tot, la culpa és
dels anteriors, eh?, de Grècia i de..., de Grècia també una mica,
de Grècia també una mica, els anteriors i Grècia, però ells ho
afrontaran amb un calendari de pagaments, algun, expliquin-lo,
exposin-lo i crec que almanco introduirem serenitat en aquest
moment en què, malgrat que es vulgui negar, crec que qualsevol
que coneix una miqueta el que passa avui en el sistema educatiu
de les Illes Balears farà malament de minimitzar la situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Sra. Aina Maria Aguiló per un temps màxim de
deu minuts. 

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, vegem, no hi ha res més dins educació de què parlar?
És que em teniu... estic un poc estorada, si em permeteu anar
per parts.

Centres de secundària, proposició no de llei, entrada, dotació
econòmica de centres de secundària, contestada, dotació
econòmica de centres de secundària, no és cert que els
problemes econòmics en centres d’educació secundària es
comencin a produir des de l’arribada del nou govern. 

El mes de març de 2011 de l’anterior executiu, pim, pim,
pim, ho poden mirar al Diari de Sessions, és veritat que hi ha
problemes, però per ara està pagat tot el 2011. A partir d’ara es
començarà a pagar tot el 2012, però bé, la intenció de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha estat des del
mes de juny del 2011 garantir que el curs escolar comenci en les
millors condicions, però hem de recordar que el mes de març el
Sr. Llinàs ja va deixar de pagar la dotació econòmica que
corresponia als centres i que hem hagut de fer front des del mes
de març fins al mes de desembre a la dotació econòmica dels
centres. Per tant, això és una part, crec que això és un calendari
de pagament, vull dir, s’està pagant, crec que... vaja, s’està
pagant el que pertoca.

Segon, menjadors, els menjadors tenen aquí un problema
afegit i tenen raó i a més és un problema que tots ens hem
d’estrènyer el cinturó. Molts de nins no queden a menjador,
però no és que no quedin a menjador perquè no tenguin doblers,
no queden a menjador perquè algun dels seus progenitors o els
seus padrins no tenen feina i se’n van a casa seva a dinar i és
veritat que hi ha un problema. Hi ha un problema per exemple
a Es Rafal Vell on s’ha constituït una societat limitada, avalada
per l’APIMA i ara aquesta societat limitada ha de treure al
carrer les persones que fan feina al menjador, és veritat que hi
ha un problema, però és que no hi ha doblers. No hi ha doblers,
els nins no queden sense menjar, crec que molts de nosaltres...
o no ho sabem o no ho sabem, si es queden sense menjar...
l’altre dia varen donar una medalla del Parlament a Cáritas, vull
dir, crec que hi ha moltes entitats i moltes societats que fan feina
perquè aquests nins no quedin sense menjar, però és veritat que
hi ha hagut una minva d’alAlots que no van al menjador. Teniu
tota la raó d’aquest món. Ha minvat, els pares no ens podem
permetre -i dic, no ens podem permetre- que els nins vagin als
menjadors, és veritat, són 150 euros a les escoles concertades i
menys a les escoles públiques, però bé, és que això en una
família multiplicat, si tens dos o tres fills, arriba a ser molt i surt
molt més barat que vengui a casa teva, li fas una sopeta o uns
macarronets i tots ens queden la mar de curiosos, és veritat, però
ara el problema el tenen les APIMA i és veritat que tenen el
problema les APIMA, sí, però és que no hi ha doblers, vull
dir..., és que no hi ha...

Transport escolar, sobre transport escolar ja s’ha parlat, ho
tornam a repetir, ja hi havia problemes, fa dos anys que hi havia
problemes en el transport escolar, més de dos anys, fins i tot es
varen unificar rutes al transport escolar i perquè es pugui pagar
el transport escolar i el mes de setembre no hi hagi problemes
hi ha moltes empreses que s’han adherit a la línia ICO, això, jo
crec que és un calendari de pagament, no? Vull dir, s’està fent
un calendari de pagaments. Com poden instar la conselleria que
faci una cosa que ja fa?

Més coses, reutilització de llibres, bé, reutilització de llibres,
em permetran que dia 10 de maig es va explicar perfectament en
una proposició no de llei, la Sra. Prohens, diputada, va
explicar... relativa a la reutilització de llibres i va donar tota una
explicació de com es pretenia fer la reutilització de llibres. Per
tant, jo ja no dic res, els remet a dia 10 de maig perquè ho
llegeixin, ja està, crec que és el que pertoca per no allargar-ho
més.
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PROA. PROA el mateix, PROA dia 10 de maig també,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al
manteniment del pla PROA per a reforç educatiu, vull dir, és
que a mi ... em sap molt de greu.

APIMA, sí, és veritat, no han cobrat les APIMA, no és que
no hagin cobrat, és que no s’ha fet la... bé, sempre es fa...,
sempre surt al BOIB devers el novembre o una cosa així, surten
les ajudes a les APIMA, no hi ha doblers, quan hi hagi doblers
sortiran, però és que el Sr. Llinàs tenia el mateix problema. El
Sr. Llinàs, quan va acabar el curs 2009-2010 i això ja també ho
he repetit cinquanta mil vegades ens deia: “Un exemple recent
són les ajudes econòmiques per a les associacions de pares i
mares d’alumnes per al curs que ha finalitzat que encara no
s’han ni convocat”, sí, fa dos anys que tenen problemes amb les
activitats extra escolars, és clar que sí, i a més, no només això
és que hi ha molts d’alumnes que tampoc no poden pagar les
activitats extra escolars, és que estam en crisi!, és que estam en
un moment molt delicat! 

A educació s’hi destinen més de 800 milions d’euros dels
3.000 euros del pressupost general, i hem de retallar, senyors, és
que hem de començar a retallar. Avui matí em contaven, ho dic
per ja no ser tan dramàtics, em contaven avui matí que
modifiquen per exemple les línies d’autocar perquè puguin
passar per segons quines zones, i en segons quines zones resulta
que a aquest nin no li va bé aixecar-se a les 8 del matí i passa
per aquella zona i va de buit, és que ens hem de replantejar
moltes coses del sistema educatiu. No dic que per tot passi
igual, perquè per exemple a Calvià, amb el Sr. Llinàs ja vàrem
parlar un dia que els nins entraven a les 8, passava l’autocar i
fins a les 4 o les 5 no tornaven a casa seva perquè s’havien
reunificat zones, però és que també tenim el problema que hi ha
nins amb l’absentisme escolar i estan utilitzant un pupitre que
val 6.000 euros perquè es veu que dins la pública val 6.000
euros i no s’aprofita. És que per tot això havíem fet la ponència
educativa, per arreglar tot això.

La llengua, senyors, és que vostès volen instar el Govern a
no complir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears? Volen fer això? Saben que la Sra. Bàrbara
Galmés va imposar la dictadura catalanista? Saben que la Sra.
Bàrbara Galmés es va carregar un decret i ara li diuen que no ho
va fer bé? Han llegit aquesta sentència? La tenc aquí. La
sentència diu: “la administración, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 3/1986, ha de facilitar
a los padres y tutores el ejercicio del derecho a la elección de
la lengua durante la etapa de la primera enseñanza”. Si la Sra.
Bàrbara Galmés no s’hagués carregat -i perdonin per la paraula
"carregar", però és que és així- el trilingüisme, ara ja duríem
quatre anys de trilingüisme, per exemple. El trilingüisme es va
començar amb un programa pilot i 50 centres varen acceptar la
lliure elecció de llengua. I vàrem tenir 50 centres on els pares,
sense cap tipus de problema, varen elegir el castellà o el català,
els varen segregar per classe, perdoni, Sr. Alorda, però els varen
segregar per classe a segons quins centres; però a primer els
varen barrejar després, i els nins varen aprendre a llegir, segons
quins en català i segons quins en castellà. Però a la mateixa
vegada els donaven català i castellà, quin problema hi ha? O no
segregam per llinatge? O no segregam per edat? Segregam per
llinatge, grup A, grup B, grup C, no és ver?... És que ja em
pareix ... I després, a primer, ...

(Remor de veus)

I per edat, hi ha escoles unitàries i escoles no unitàries. Sí,
sí, a segons quines escoles sí...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci, senyors diputats.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Per favor! Què volen que no duguem a terme la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears? Instin el
Govern, senyors, ja que insten i repeteixen, instin el Govern que
no compleixi la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, facin-ho, venga!, per què no ho fan? I per què
utilitzen la demagògia?, per què? És que fa quatre anys que
duim el retard. És que a damunt tenim una crisi i hem de
complir una sentència. Per favor! Què és això?

Escola de rics. Una altra vegada, què volen que no complim
la sentència del Tribunal Superior de Justícia? Perdoni, el
conseller no la compleix al cent per cent, és que encara tendrem
el problema que l'obligaran a complir la sentència. La sentència
que també la tenc aquí, dels centres, aquesta sentència diu que
s’ha de concertar infantil i primària. I a damunt s’han de pagar
2 milions d’euros perquè la Sra. Bàrbara Galmés, per qüestions
ideològiques, no va voler concertar aquest centre. I per què no
jugam a llevar tots els concerts? I per què no llevam el concert
de Liceu?

(Remor de veus)

Sí, sí, ho posa la sentència. Llegeixin la sentència!

(Continua la remor de veus)

Bé, bé...idò, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo, de veritat, senyors diputats, pregaria un poc de silenci.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Crec que tenc l’ús de la paraula, crec. I per què no revisam
tots els concerts? Si no ens agraden els concerts, revisem el
concert del Liceu, és una cooperativa. Revisem el concert de
Mata de Jonc...

(Remor de veus)
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Tenc l’ús de la paraula!

Per què no revisam tots els concerts? 

ColAlegi de rics, precisament es concerten els centres perquè
no siguin colAlegis de rics, perquè hi pugui anar qualsevol
persona. Per l’amor de Déu! A més, vostès saben que una escola
concertada ens costa 3.000 euros el pupitre, mentre que a
l’escola pública ens en costa 6.000, uns 3.000 i uns 6.000,
exactament no és així i també depèn de la comunitat autònoma,
ho saben? Aquesta demagògia de rics i pobres i no sé què.

Els pares han de poder elegir i els pares han de poder elegir
si volen dur els seus fills a una escola pública, a una escola
concertada o a una privada. Això és la llibertat i aquesta és la
diferència entre el PP, partit liberal, i entre el PSOE, que el vol
que és el papà estat. Jo decideix l’educació dels meus fills...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

...jo decideix la llei i jo decideix totes aquestes coses. 

Vull acabar. Si no rescatam Bankia, cau tot. Els senyors que
vostès han defensat, el PSM, els darrers senyors que acaben de
defensar, aquests senyors també se’n van darrera Bankia.

Acab, és curiós observar que l’informe PISA “no atiende
especialmente al factor económico como determinante de una
buena calidad educativa. De hecho, España se encuentra en
buen lugar respecto a inversión por alumno. Mientras los
primeros puestos de calidad educativa están ocupados por
países no punteros en gasto por alumno”.

A pesar de tot això, el Partit Popular té el seu full de ruta en
educació molt marcada. Un full de ruta en què se’ls ha donat
l’oportunitat d’entrar i l’han abandonada. Les mesures que ara
estam emprant són mesures conjunturals, per sortir del forat en
què ens ha ficat el PSOE. A partir d’aquí, canviarem tot el
sistema educatiu perquè el sistema educatiu a Espanya no
funciona i aquí tenim un 40,8% de fracàs escolar. I no sé com
vostès han abandonat la ponència educativa, tenint el fracàs
escolar que tenim i no podem posar damunt la taula el que està
passant. Però no es preocupin que l'hi posarem.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contradiccions Sra. Rita té la
paraula per cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem abandonat
el pacte educatiu perquè el canvi de model, aquest que vostès
estan anunciant, és clar que és un canvi de model en què
l’educació deixarà de ser una educació universal i gratuïta, i
aquí a nosaltres no ens hi trobaran. Efectivament, tots els
informes professionals diuen que Espanya és un dels exemples

més avançats en equitat educativa i, és cert, n’hi ha d’altres que
hi dediquen menys doblers i en canvi tenen major èxit en
qualitat. Però és perquè no estudia tothom i nosaltres el que
volem és que estudiï tothom, que l’educació sigui un dret. I que
no hi hagi una caritat,...

(Remor de veus)

Efectivament, vulgui o no vulgui. Ha d’estudiar tothom
almanco fins els 16 anys. I s’han de donar les facilitats perquè
ho facin. Vostè ja sé que no és així. Vulguin o no vulguin han
d’estudiar fins els 16 anys. I en açò la societat s’hi ha d’implicar
perquè açò sigui així i fer que vulguin.

I no ho faran si deixa de ser un dret i és una caritat. (...) hagi
de ser Cáritas la que doni menjar als alAlots i no es puguin
quedar en el menjador escolar com un dret, que no puguin tenir
un reforç educatiu com un dret, que no puguin tenir els llibres
de text; mentre que sigui Cáritas que..., per cert tampoc no cobra
les subvencions, però aquest ja és un altre tema que no toca
avui.

Mentre tinguem una comunitat autònoma o un estat ara, més
preocupats efectivament per pagar préstecs als bancs..., vaig
llegir a un diari, no és que sigui un diari de molt de fiar, eh?, ja
ho sé, però vaig llegir que dels 900 milions que es devien als
bancs en aquesta comunitat, ara ja en tenien pagats 700. Si açò
és cert, que no ho sé, perquè ja dic és un diari no molt fiable, em
sembla que és una vergonya, una vergonya que els bancs no
puguin esperar i en canvi hagin d’esperar els nostres fillets i
filletes.

Quant a la llibertat, jo aquests dies també he arreplegat una
cosa que llegia de les APIMA, ja que avui n’hem estat parlant,
fa unes setmanes també vàrem parlar d’APIMA en aquesta
comissió, en una PNL d’aquestes que també ens posa damunt la
taula el Partit Popular, d’unes urgències que tal vegada no són
tan urgents, o temes que jo consider que n’hi ha d’altres més
urgents, i la van aprovar; s’instava el Govern a obrir una mesa
de negociacions amb les APIMA, ho record perfectament. Però
quina no ha estat la nostra sorpresa, avui que parlàvem
d’APIMA, que estan fent un esforç important en l’educació,
quan vàrem veure a la premsa una nota de la mateixa FAPA, en
què es denunciava la manca de diàleg de la conselleria. És a dir,
feim una mesa de diàleg i en canvi hi ha una total manca de
diàleg entre la Conselleria d’Educació, ni tan sols els consulta
els projectes o plans plurilingüe, projecte experimental de
contingut de multimèdia, totes aquestes coses que volen posar
en marxa i que es veu que sí que hi ha doblers. I de tot açò
s’assabenten quan ja estan redactats i penjats a la web, o
publicats en el butlletins. Ni tan sols varen assistir a la reunió.
O sigui que farem una mesa de diàleg i serà com el pacte
educatiu, només hi assistirà la conselleria, l’altra banda no se
sent representada. Per tant, no van assistir a aquesta reunió que
precisament era per explicar-los uns plans que ja estan tancats
i no hi havia cap possibilitat de fer-hi aportacions. 
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No entenem, per tant, un partit que governa ara i que s’està
omplint la boca de dir que volen educació, avui ho tornen
repetir, educació amb llibertat, només fan que parlar de llibertat
dels pares per elegir l’educació dels seus fills, però resulta que
a l’hora de la veritat el que fa és imposar programes nous i
treure els que estaven consolidats, sense consensuar amb ningú,
sense consensuar amb nosaltres, evidentment, ja m’explicaran
per què ha de servir el pacte educatiu, però és que ni tan sols hi
ha consens amb la comunitat educativa, no hi ha consens amb
els pares i mares, tampoc amb els professors que no saben ni per
on partirà el nou curs escolar. Vostès que el van trobar
absolutament organitzat i per açò no hi va haver cap problema
el setembre, veurem què passarà ara quan ni tan sols saben per
on han de tirar, ni han sortit les quotes de professors, ni grups,
ni res de res.

En lloc de plantejar coses noves, aclareixin el que tenen
damunt la taula. Tenen un vertader problema en educació, tenen
un problema i no vulguin tancar els ulls, tenen tota la comunitat
aixecada. No mirin més enrere, ja els ho he dit diverses vegades,
mirin endavant. És massa greu tot açò, és massa greu que
vulguin donar l’esquena a l’educació només per atacar el Partit
Socialista. Ataquin-nos, ataquin-nos, a mi m’és ben igual, però
aclareixin els problemes que hi ha, perquè és massa fort, açò ho
patiran els alumnes d’aquesta comunitat i el pitjor és que no es
veurà en un any o el curs que ve, es veurà en una generació que
sortirà mal preparada de les escoles...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada, ja passa del seu temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

I quant al fracàs escolar, jo desitjaria que no s’incrementés
més, ara que començava a minvar, que no tenguéssim un altre
retrocés en aquest sentit.

Res més, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passaríem a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 1722/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1722/12.

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