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EL SR. PRESIDENT:

Els sembla que comencem? 

Els sembla que comencem, ara que hi som tots? Bé, abans

de començar en nom de la mesa, i per extensió en nom de tota

la comissió, m’agradaria expressar el condol pel traspàs de la

mare de la diputada Ballester, que la puguem pregar molts

d’anys.

I sense més començam la comissió. Bona tarda, senyores i

senyors diputats. Començarem la sessió d’avui i en primer lloc

demanaria si es produeixen substitucions. Entenc que no.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

1896 i 2750/2016.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1896/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

desenvolupament d'un pla de millora d'infraestructures i

recursos per a les tecnologies de l'aprenentatge i el

coneixement.

Començam el debat de la Proposició no de llei 1896/2016,

presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa

al desenvolupament d’un pla de millora d’infraestructures i

recursos per a les tecnologies de l’aprenentatge i el

coneixement.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Com ja vaig explicar en el

contingut de la iniciativa l’objectiu d’aquesta proposició no de

llei és establir una planificació per a la millora de les

infraestructures i els recursos en l’ús de les noves tecnologies

de l’aprenentatge i la comunicació. 

Des del govern Zapatero l’any 2009 es va fer una aposta per

la generalització en l’ús de les noves tecnologies en els centres

escolars. A partir d’aquella proposta la Conselleria d’Educació

del Govern de les Illes Balears va dissenyar un pla de

modernització del model educatiu, el conegut Xarxipèlag 2.0,

a fi de garantir la incorporació efectiva de les tecnologies de la

informació i la comunicació, conegudes com a TIC,

anomenades també tecnologies de l’aprenentatge i el

coneixement, que ara se’ls diu TAC, a les escoles i als instituts

de les Illes, i d’assegurar la seva immersió dins la societat del

coneixement. Així mateix Xarxipèlag 2.0 tenia el repte de

superar el retard històric que el sistema educatiu de les Illes

Balears acumula en l’ús i en l’aplicació de les tecnologies de la

informació i la comunicació dins les aules.

El sistema educatiu de la comunitat autònoma no pot restar

al marge de la tendència actual, i aquest pla es constitueix com

un instrument bàsic d’avenç en el seu propi àmbit d’influència,

fent possible la introducció dels nous plantejaments

d’organització, d’avaluació o pedagògics. Es tracta de

materialitzar aquest apropament entre tecnologies de la

informació i la comunicació i el món educatiu, i facilitar

l’aprenentatge a l’era digital adaptant els continguts i les

aplicacions per transformar un model educatiu basat en

metodologies tradicionals en una educació fonamentada en la

societat del coneixement.

Les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació posen a

disposició de l’alumnat i del professorat els recursos didàctics

adequats a les necessitats de la societat actual. El futur amb què

es trobarà el nostre alumnat tant en l’àmbit educatiu com en el

personal o professional, li exigirà fer ús d’aquestes tecnologies

com una eina de treball, de coneixement, d’informació, i és des

de ben prest que els nins i les nines aprenen a fer ús de les

noves tecnologies, alhora que amplien i desenvolupen les

competències bàsiques treballades a les diferents àrees i

aprofiten d’aquesta manera les diferents possibilitats que els

ofereix un altre model d’aprenentatge.

El projecte Xarxipèlag es va concebre i es concep com un

instrument d’aprenentatge dins l’aula i aplicable a totes les

matèries per avançar en la millora del rendiment acadèmic i

personal de l’alumnat, per afavorir la igualtat d’oportunitats

d’accés a les tecnologies de la informació i a l’adquisició de

competències digitals, i per impulsar la societat del

coneixement. El pla va preveure inicialment unes actuacions

que abastaven els quatre àmbits d’aplicació: la dotació

d’equipament a l’alumnat i als centres, la connectivitat, la

formació del professorat i el desenvolupament de continguts, i

és en aquests punts que, passats cinc anys de..., cinc no, set, ja,

anys de l’esmentat pla Xarxipèlag, aquesta PNL vol fer

incidència. Les inversions fetes a la infraestructura informàtica

dels centres educatius públics ha estat gairebé nulAla; el

maquinari pateix greus problemes d’obsolescència, i la xarxa

que en permet la connectivitat necessita constant manteniment;

és urgent una actuació professional per tal d’assolir uns mínims

en uns recursos com són els informàtics, que són una eina per

adquirir l’excelAlència i l’èxit educatiu.

Els darrers quatre anys la formació del professorat quant a

aquests aspectes d’innovació educativa i l’ús de les tecnologies

s’ha vist molt minvada a causa de l’oferta extensa de formació

lingüística. Ara bé, en el pla quadriennal que es va presentar el

passat 7 de març i que es va publicar en el BOIB número 41, de

31 de març, en el punt 6 de línies estratègies es parla -i cit

textualment- de “la formació per a la integració de les

tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum,

i fomentar-ne els usos didàctics, així com per al

desenvolupament de la competència digital del professorat en

l’activitat professional”. Els àmbits i els continguts de la

formació d’aquesta línia s’han de materialitzar en formació en

aprenentatge electrònic i formació combinada, formació en

elaboració i ús de material i recursos d’aprenentatge en entorns

virtuals i formació en l’ús dels recursos d’internet i de xarxes

socials educatives per a l’aprenentatge.

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

presenta la següent proposició no de llei: El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a planificar la

renovació progressiva dels equipaments informàtics. Punt 2: El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a

millorar la connectivitat als centres i a planificar-ne el

manteniment adequat. El punt 3 voldria retirar-lo, perquè quan

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601896
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vaig elaborar aquesta proposició no de llei, que té data d’11 de

febrer, no s’havia presentat encara el pla quadriennal, que ja he

dit que es va presentar el 7 de març, i aquest punt 3 convidaria

a reprogramar un pla que fa un mes i mig que es va presentar;

per tant el retiraria perquè ja està presentat aquest pla. I el punt

4 diu “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a posar a l’abast del professorat una oferta diversa

de materials digitals per desenvolupar els continguts curriculars

d’una banda aprofitant materials existents i, de l’altra, creant

nous materials”.

Esperaré a sentir..., que hi ha moltes esmenes presentades

a aquesta proposició no de llei; m’agradaria escoltar la defensa

d’aquestes esmenes per part dels diferents grups, i després ja

faria la posició quant a les esmenes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. S’han presentat algunes esmenes,

algunes d’elles al punt 3, haurà de decidir què en fa. S’ha

presentat en concret vuit esmenes a la proposició no de llei en

qüestió, les RGE núm. 6202, 6203, 6204, 6205 i 6206 del Grup

Parlamentari Podem; l’esmena RGE núm. 6207 del Grup

Parlamentari Socialista; l’esmena RGE núm. 6273 del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans; i l’esmena RGE núm. 6366 del

Grup Parlamentari Popular. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui personalment estic molt

content i m’imagín que tots els docents que fins ara estaven

donant classe per veure realment una iniciativa d’aquesta

importància, i sobretot perquè les tecnologies, les TIC, són un

element dins les nostres aules i és molt..., no ho sé, ilAlusionant,

sobretot perquè podem aportar, i només El Pi ha estat l’única

força que no ha presentat una esmena al respecte però, bé, a

veure què podem fer.

Abans de defensar les nostres esmenes volia comentar,

encara que ja la Sra. Bel ja ha fet de manifest una bona

introducció, i recordar, i també moltes vegades des de Podem

i personal com a docent, des de conselleria i a nivell de Madrid,

des del Govern central, s’han invertit moltíssims sous en

infraestructures, en equipament, però s’ha oblidat moltes

vegades dotar del personal necessari per al seu manteniment, i

sobretot la formació perquè els professionals poguéssim

utilitzar aquests instruments.

També voldria posar damunt la taula avui un concepte que

segurament molts dels diputats i les diputades coneixen, la

famosa obsolescència programada; avui en dia per a molts de

nosaltres veiem que vivim en un món molt ràpid on, en aquest

cas, la tecnologia sembla ser que mai no és suficient, que cada

any o que cada sis mesos tenim un nou model, vivim en un món

molt capitalista, materialista, i al final provoca que la

maquinària, en aquest concepte que parlam dins del món de

l’educació, veiem que quan passen dos, tres anys, els

instruments, com comentam, quedin obsolets. Bé, tenim aquest

nou handicap.

També posar de manifest, com he comentat anteriorment,

que a l’hora d’utilitzar aquestes TIC a les nostres aules, moltes

vegades, com hem comentat, no ens trobem ni amb la formació

adient ni amb els materials ni amb el programari corresponent

i ja no cal ni dir, de vegades, sobre el tema del hardware, no?,

el hardware, software, elements que estam avesats avui en dia

en una societat del segle XXI.

Per últim, comentar també que la conselleria ha deixat en

mans dels docents i de la seva bona voluntat per dur aquest

canvi, de fer feina dins les nostres aules.

Comentar també d’una forma molt gràfica dos exemples,

fins ara, fins fa uns quants mesos, donava classe a l’Institut Sa

Blanca Dona i perquè les seves senyories s’adonin, el nostre

centre disposa de 40 aules de teoria on hi ha pissarra digital i

ordinador, 200 microportàtils, 150 ordinadors de les aules FP,

això pràcticament són 300 màquines dins d’un centre; amb un

informàtic que dóna classe i té unes hores limitades. Què fa? En

el nostre centre podem dir que realment les coses funcionen bé,

però hi ha un grup de persones dins el grup de TIC que ajuden

a fer feina a l’informàtic. Vull posar de manifest que per a

aquestes quasi 300 màquines només hi tenim dos routers de 10

megabytes.

Per tant, no es troben preparats els centres, la gran majoria,

per tenir enganxada a la xarxa tota aquesta maquinària amb una

velocitat de navegació i d’amplada de banda necessària.

La setmana passada també vagi visitar l’escola de Caimari,

volem una escola nova a Caimari, no parlaré de les condicions

d’aquest centre, i comentar que la persona que, en aquest cas és

el director, té una reducció horària teòricament d’una hora,

però que no la pot agafar i ho fa de forma altruista, voluntària.

A més a més, posar de manifest que no hi ha..., aquesta persona

no té els coneixements necessaris per reparar els ordinadors,

així com molts de nosaltres som usuaris, i que tenen un servei

externalitzat d’avaries. Per tant, veiem que això suposa una

despesa per al mateix centre, i vàrem comprovar com tenien un

ordinador fix que no funcionava i havien d’utilitzar un

ordinador portàtil connectat a una pissarra digital dins l’aula,

que, teòricament, aquest portàtil és del professorat i no el

poden utilitzar. 

Sobre les nostres esmenes, hem presentat cinc esmenes,

quatre de modificació i una d’addició, les quatres primeres

intenten millorar la iniciativa que s’ha posat en marxa des de

MÉS per Mallorca. Sobre el primer punt, nosaltres volem

ampliar aquesta renovació que realment, llegesc textualment,

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a planificar l’adequat manteniment dels equips i xarxes

informàtiques d’un centre educatiu, així com a la renovació

progressiva dels equipaments informàtics”. 

Com he comentat, ens oblidem del software, del programari

necessari. Moltes vegades des dels centres han de comprar

llicències Windows que podríem intentar a través d’altres

sistemes operatius i llicències lliures per intentar estalviar.

També, com he comentat en els dos exemples que posam, el

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606202
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606203
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606204
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606205
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606206
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606207
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606273
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606366
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manteniment s’encarrega moltes vegades a professionals que no

tenen els coneixements i posen tota la seva voluntat, bona

voluntat, disponibilitat, altruisme, per intentar tenir en

condicions aquest manteniment. I com la Sra. Bel ha comentat

també, avui per avui, molts de centres es veuen amb molts de

problemes per renovar aquests equips que ja no funcionen o no

cal ni dir que ja estan fora de garantia o tots els problemes que

donen quan l’ordinador s’espenya.

El segon punt, que també hem presentat una esmena, llegesc

textualment: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a millorar els serveis donats per la

conselleria als centres com a connexió a la xarxa, accés de

control de les xarxes, millora dels servidors, capacitat de

correu, etc.”. Perquè se’n facin una idea, actualment quant, per

exemple, a la capacitat del correu, la conselleria només dóna 19

megabytes per al correu quan, per exemple, Google dóna fins

a quinze gigabytes a l’hora de poder emmagatzemar el correu.

Com també he comentat, una qüestió molt important dins de

la utilització de les TIC i sobretot per intentar accedir a la

informació que tenim fora de les aules, la velocitat i l’ample de

banda són dos elements fonamentals. Fa uns quants mesos,

justament a mitjans del mes de desembre la conselleria va

firmar un acord per, llegesc textualment: “Todos los centros

educativos de las Islas Baleares podran tener acceso a banda

ancha ultra rápida”. Pràcticament s’invertiran 9 milions

d’euros, on 6 milions d’euros són de fons FEDER i mig milió,

aproximadament, seran posats per part de la conselleria.

Vull comentar que molts de centres avui per avui, i sobretot

en aquelles zones més rurals, tenen una mala o dolentíssima,

per dir-ho d’alguna forma, connexió. Per tant, aquest titular i

aquesta bona intenció veiem que avui per avui trigarà molts

d’anys que molts de centres puguin tenir una accés a les xarxes

i en puguin fer un ús adequat de totes. Però bé, intentem

millorar tots aquests serveis.

També una qüestió que des dels centres se’ns demana és

l’accés de control a les xarxes. Veiem realment que moltes

vegades a l’hora de posar límits al control dels ordinadors i

sobretot per part de l’alumnat, se’ls hauria de donar més

llibertat o almenys facilitar als professionals que limitin aquest

accés. 

La tercera esmena també va relacionada amb el tema de la

formació, encara que la Sra. Bel ha comentat que, Bel

Busquets, que ho anava a retirar, pensem que és molt

important, i ho faig present, que aquesta formació moltes

vegades, i segur que els docents que som aquí hem fet

moltíssima formació on line, avui per avui una de les

mancances fins ara era que aquesta formació no s’adaptava

moltes vegades a les necessitats de cada centre, depenent una

mica dels nivells educatius, depenent dels recursos com

comentam, les necessitats i sobretot del coneixement per part

dels usuaris i professionals del món de la docència depenen del

seu coneixement i dels recursos, com dic, els nivells o la

formació hauria de ser personalitzada. Per això, instàvem en

aquest punt que la formació es prioritzi dins dels centres perquè

entenem que cada centre podrà adaptar aquestes necessitats a

cada nivell i als diferents usuaris.

Vull comentar, per exemple, que en el cas de la formació en

el seu moment quan es varen instalAlar en el meu centre les

pissarres digitals i els ordinadors que anaven aparellats a

aquestes pissarres digitals, des de la conselleria no se’ns va

donar cap tipus de formació per poder utilitzar aquestes eines

i va ser la bona voluntat d’un company qui, a través d’un petit

seminari, ens va ajudar a utilitzar aquest centre. Per tant,

denunciem la conselleria per aquesta falta de formació i de

donar les eines als docents.

La quarta i penúltima esmena, també d’addició al quart

punt, és sobretot la qüestió de l’elaboració i compartició de

material educatiu lliure. Avui vivim en una societat

colAlaborativa del segle XXI on realment milers, desenes de

milers i milions de persones en tot el món comparteixen

lliurement el seu coneixement i pensem que, avui per avui, ha

de ser un instrument per a l’escola apostar realment per aquest

element.

Hem de denunciar també públicament que històricament no

s’ha remunerat ni s’ha reconegut la feina que molts de docents

han fet respecte d’això. Entenem que aquesta feina, com en el

punt a) demanem, obrir convocatòries públiques d’elaboració

de materials per poder ser utilitzats lliurement pel professorat,

pensem que s’ha de remunerar i que no és gratuïta la feina de

bons professionals que elaborin els materials, són necessaris i

s’han de remunerar, encara que després sigui material lliure

com comentava, no?

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja acab, Sr. President. Per altra banda, entenem que oferir

cursos de formació per a l’elaboració de material és fonamental

i també l’habilitació d’una plataforma on line.

I per últim, també és importantíssim, com ja he manifestat,

que ens trobem molts centres que no disposen d’un informàtic,

una persona de carrera que pugui realment ser responsable i

tingui... o sigui responsable de tota la maquinària. La bona

voluntat l’hem de deixar al marge, sabem directament dels

problemes, però s’han de formatar ordinadors, configurar els

ordinadors, les instalAlacions del programari, reparacions, etc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un

temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo no seré tan extens, sí que

únicament volia dir que la iniciativa és benvinguda, crec que és

una iniciativa necessària, és una iniciativa que des de tots els

centres es reclama. I jo l’únic que faré serà intentar justificar la

iniciativa i justificar per què és bo que aquesta iniciativa surti
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endavant i és bo que aquesta iniciativa tengui el reconeixement

de tots els grups per poder tirar endavant.

Com han dit tant el Sr. Aguilera com la Sra. Busquets, les

TAC són importantíssimes dintre de la nostra societat perquè

l’evolució tecnològica és constant, som a l’era de la tecnologia

en la qual l’avanç és constant i per això es dóna aquesta

obsolescència programada de què parlava el Sr. Aguilera, amb

la qual hi estic d’acord, fins a cert punt, perquè també hi ha una

obsolescència tecnològica que no està programada, sinó que és

fruit del mateix devenir.

El que està clar és que aquest avanç rapidíssim de la

tecnologia tant del programari com del maquinari fa que cada

vegada ens trobem amb escletxes més grans, amb escletxes de

caràcter generacional, amb escletxes de caràcter tecnològic i

sobretot amb escletxes de caràcter pedagògic.

Els centres han d’estar connectats a la realitat, els centres

educatius són els laboratoris on els nens s’eduquen en el que es

trobaran després al carrer, per tant, els centres han d’acceptar

el que en el carrer es viu. I  el que no podem permetre és crear

analfabets, no literals perquè... no literals, però sí analfabets

funcionals i sobretot analfabets tecnològics. Per això cal

introduir, fer una aposta molt important per introduir tots els

aspectes tecnològics dintre de l’educació.

L’educació ha de canviar, nosaltres ens trobam a un

moment en què hem de fer un canvi important i aquesta

evolució tecnològica ha generat també una evolució

tecnològica, una evolució tecnològica quant al material, quant

a les eines, però també ha produït una evolució pedagògica que

el professorat ha d’anar assimilant. Per això és important la part

de la formació del professorat, perquè el professorat ha de

deixar el seu paper tradicional, vuitcentista de transmissió de

coneixement i ha d’anar agafant el seu paper, per una banda, de

transmissor de competències i també de transmissió de

principis.

Dic transmissió de principis perquè avui dia el que és clar

és que som a l’era de la informació, als centres siguin amb

banca ampla, sense banda ampla, amb fibra òptica o sense fibra

òptica arriba moltíssima informació, els alumnes tenen a l’abast

moltíssima informació a través de qualsevol aparell tecnològic,

els mòbils, etc., i el que és clar és que no sols hem de formar el

professorat en la utilització de les TAC, sinó també formar el

professorat en com ha de transmetre els coneixements als

alumnes perquè els alumnes siguin capaços de destriar entre el

maremàgnum d’informació que tenim; és a dir, la

“infotoxicació” informativa que tenim és brutal i, per tant, el

paper del professorat no sols és ensenyar a utilitzar eines, sinó

també ensenyar a discriminar entre els milers d’això.

El que és clar és que l’excelAlència, la qualitat passa també

per la flexibilitat i el canvi de tarannà. Per això, nosaltres hem

proposat aquesta esmena, l’esmena que ha proposat el Partit

Socialista és una esmena que va encaminada a aquest aspecte,

és una esmena que intenta que es fomenti cada vegada més el

treball en xarxa, no un treball en xarxa sols entre professorat,

sinó treball en xarxa també amb l’alumnat i a través de creació

de punts de treball compartit, sinó també incorporar totes

aquelles eines necessàries per poder intercanviar materials,

intercanviar treball i fins i tot educar els alumnes en el que es

produeix ja en la realitat que és el treball compartit i el treball

en xarxa en general.

Per tant, presentem aquesta esmena de desenvolupar la

xarxa de treball didàctic, de caràcter compartit, i el que pensam

és que aquesta iniciativa sí és una iniciativa que ha de ser

constant, ha d’estar actualitzada té molt de sentit, perquè si fa

nou anys que es va començar el Xarxipèlag 2.0, ara és el

moment d’arribar al Xarxipèlag 3.0 i cada vegada accelerar-ho

més.

I això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casasnova. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula la Sra. Ballester,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos apoyaremos la

proposición y las enmiendas a esta proposición no de ley.

Desde Ciudadanos creemos que las tecnologías para la

información son importantísimas y todo este plan de mejora de

infraestructuras y recursos para las tecnologías de aprendizaje

y el conocimiento que expone la proposición son muy

importantes, lo que pasa es que hay un pero muy grande y es

que en los institutos públicos no hay ordenadores portátiles

para los alumnos ni de tercero, ni de cuarto, ni de primero de

Bachillerato, ni segundo de Bachillerato, por lo tanto todo

aquello que se puede trabajar en primero y segundo de ESO

queda ahí.

En los centros públicos sí que hay dos aulas de informática

donde hay quince ordenadores en cada una, que ciertamente

requieren de renovación y continuo arreglo, pero desde que se

trajeron los ordenadores a la enseñanza solamente se dió un

carro con portátiles para primero y segundo de ESO. Por lo

tanto, creo que todas estas proposiciones y estas enmiendas

están muy bien, pero es que no se pueden llevar a cabo, porque

no hay portátiles para los alumnos, ni de tercero, ni de cuarto,

ni de primero, ni de segundo de Bachillerato en los centros

públicos. 

Por eso me parecería muy importante..., es verdad, ya lo he

hablado con la Sra. Busquets, y es verdad que entiendo que hay

complicaciones con el presupuesto porque supone mucho

dinero, lo que pasa que es verdad que, si se pudo hacer con

primeros y segundos, si las pantallas y los portátiles para el

profesorado, creo que se debería hacer un esfuerzo para

conseguirlo, es que si no todo esto es papel mojado. Y por eso

también en la enmienda que ponemos que... perdón, que es una

enmienda, le he comentado a la Sra. Busquets que está

equivocada, no es una enmienda de sustitución, sino que es una

enmienda de adición al punto 1, que ponía: “El Parlament de

las Illes Balears insta el Govern de las Illes Balears a planificar

la renovación progresiva dels equipaments informàtics i a

completar la dotació per aula i per alumne d’equips

informàtics per a tots els alumnes de tercer, quart i primer de



298 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 19 / 21 d'abril de 2016 

 

Batxillerat de manera escalonada”, porque obviamente

sabemos que es un gasto, es un gasto, pero sinceramente creo

que, pues, como solemos decir siempre aquí, ¿no?, que no es un

gasto, es una inversión porque es que no hay ordenadores y

creo que la principal..., lo primero que tenemos que hacer es

dotar a los centros.

Y bueno, por esto me gustaría que, aunque se hiciera

escalonadamente, pues que se tuviera en cuenta, y sobre todo

porque cada vez más el material es más informático, cosa que

no se puede hacer con esos cursos, estamos atados de manos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Ramon.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, en la línia dels altres grups he de dir

que la dinàmica en el desenvolupament de les noves

tecnologies ha estat molt ràpida, i d’alguna manera les

institucions han quedat endarrerides, hi ha hagut una inversió

més en connectivitat d’organització, però no ha tengut

paralAlelament potser una inversió dins el món educatiu.

Pensam que les institucions han de dar una ràpida resposta i

que és un gran repte per a elles. La recepció TIC pensam que

l’escola és el punt on s’ha de rebre, perquè d’allí surt el

coneixement i és molt important.

Com bé exposa la proposició de llei a partir de 2009-2010

es va dissenyar aquest pla de modernització, i a la seva

exposició de motius diu que la inversió va ser quasi nulAla, i

pensam que mai no és suficient, això sí que es veritat, que

noves tecnologies sempre són noves tecnologies, que sempre es

necessita més, però que dins el marc econòmic que en aquell

moment hi havia sí que es va fer molta feina. El 2015 hi havia

2.845 aules digitals i estaven equipats centres públics des de

tercer d’educació primària a segon d’ESO, Escola d’Arts,

Escola Oficial d’Idiomes, Conservatori de Música... El 2015 hi

havia una dotació d’1.230.000 euros, 587.757 euros més que el

2014; pel que feia a continguts digitals educatius es continuava

amb diversos projectes, com Aula virtual, web Agrega i Educa.

Per altra banda es facilitava l’accés a la plataforma Punt neutre

del Ministeri d’Educació. Bé, tot això, entre altres, és feina

feta, vull dir que n’hi havia, encara que sempre s’ha de treballar

més, i nosaltres estam en aqueixa línia, pensam que és el futur

de l’educació. L’altre dia estàvem en el 18è aniversari de la

Universitat de Balears a Menorca i a Eivissa, i veim l’important

que són les noves tecnologies i cap on va l’educació i cap on

hem d’invertir. Crec que això ens ensenya.

Li he de dir que són molt bones idees, que són molt bones

propostes, però això pensam que hauria d’anar acompanyat

també d’una memòria pressupostària, ja que el pressupost al

programa 422G, que recull les actuacions previstes en noves

tecnologies, ha passat d’1.123.000 a 7.550,379, hi ha una

rebaixa que nosaltres vàrem presentar una esmena als

pressupostos i no se’ns va acceptar. Pensam que totes aqueixes

noves idees han d’anar amb un increment de pressupost, si no,

com bé ha dit el Grup Mixt, no es poden dur a terme.

Per altra banda la nostra esmena, més que..., és una esmena

que recull una demanda feta per la Comissió NESE del Consell

Escolar insular d’Eivissa, que també estava en contacte amb les

altres illes; va fer un estudi i aqueixa era una demanda que

proposava; amb un informe que és dins l’anuari d’educació de

2015 demanava que hi hagués més material digital específic,

que hi ha molts d’estudis que corroboren els bons resultats

d’aquest alumnat, igual que més TIC adaptat per a ells.

I ja està, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Torn de fixació de posicions. Pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la

paraula la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, en

primer lloc, dir que des d’El Pi estam totalment a favor de la

proposició de les noves tecnologies a l’educació.

(...) els avantatges de les TIC, o de les TAC, com vulgueu,

dir que s’han observat nous rols al professorat, ja que els

docents actuen com a guies dels conceptes, i els mateixos

docents han vist fomentat el treball multidisciplinar amb

implicació de diversos professors i àrees, incrementant-se així

la colAlaboració entre el professorat. També s’ha comprovat un

alumnat més motivat per aprendre, i s’ha donat la possibilitat

de treball simultani de diferents alumnes o grups d’alumnes

amb nivells de dificultat diversos.

D’acord amb això evidentment votarem a favor de la

iniciativa que ha presentat MÉS per Mallorca. Ara bé, també

volia deixar clares algunes qüestions que ens preocupen.

D’una banda, quan parlam de renovació progressiva dels

equipaments informàtics, parlam de doblers i parlam de

pressupost. Seria perillós no fer una planificació exhaustiva,

creiem que és la base, una planificació exhaustiva de com

dotarem les escoles i els instituts d’aquests equipaments

informàtics per evitar greuges comparatius entre centres i per

assegurar que es puguin cobrir totes les necessitats d’escoles i

instituts, i sobretot perquè hi ha necessitats urgents: necessitat

de recursos humans, que fa poc que hem vist, que tampoc no

podem oblidar, i que desgraciadament amb la situació que

tenim s’ha de prioritzar.

A més, parlam també de manteniment, i en educació de fet

sabem que s’han donat molts de casos d’infraestructures

costoses que finalment no s’han mantingut com tocava i s’han

deteriorat o fins i tot s’han perdut, i vull que m’entenguin: la

formació del professorat i l’oferta completa de materials

digitals també són imprescindibles, però també costoses. Amb

tot això vull dir que moltes vegades l’enlluernament de les TIC

ensopega amb la complexa realitat de les aules; no és una

qüestió d’instalAlar ordinadors i programes, i hi ha molta feina

a fer si es vol fer ben fet: s’han de millorar les ràtios d’alumnes
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ordinadors, i s’ha de fer una avaluació contínua de les

experiències per poder aprendre’n, i per suposat s’han

d’involucrar tots els actors, recursos tecnològics, professors,

alumnes i directives i administració. El que demanam des d’El

Pi és un bon plantejament inicial per no lamentar bunyols

futurs.

Del tema de les esmenes, per a mi n’hi ha algunes que són

puntualitzacions que inicialment no em semblarien necessàries,

però, bé, és la Sra. Busquets qui decidirà què ha de fer. En

general s’ha de dir que volen millorar, però també voldria ser

benèvola amb la conselleria i pensar amb la bona voluntat que

actuarà de manera progressiva, escalonada i totalment

adequada. N’hi ha d’altres que crec que no són realistes a dia

d’avui, i també sobretot pel tema de finançament, però ja serà

la Sra. Busquets. Nosaltres en principi donarem suport a

aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc felicit la Sra.

Busquets perquè ha excitat a la presentació d’esmenes de tots

els grups...

(Algunes rialles)

...perquè normalment les PNL passen, diguem-ho així, sense

pena ni glòria. Idò bé, aquest tema, no ho semblava, però es

veu que ha posat el dit a la nafra perquè..., i bé, doncs El Pi i

nosaltres ens ho mirem des de la tribuna i ja veurem...

(Més rialles)

...ja veurem què farem amb tant d’enfrontament.

A veure, entrant al tema jo crec que, bromes a part,

realment és un tema important, bàsic en el funcionament del

sistema educatiu avui en dia, i també és un tema que es presta

a fer raonaments fàcils, una mica demagògics, perquè una mica

en la línia del que deia la Sra. Sara Ramon, que estic d’acord

amb ella, quan parlam de noves tecnologies, doncs clar, en

noves tecnologies cada dia hi ha novetats noves, i és com anar

omplint el cubell de les danaides, aquesta figura mitològica

d’anar omplint el cubell sense fons, i sempre estaríem gastant

i gastant i gastant en noves tecnologies, i sempre hauríem de

continuar gastant. Per tant sempre és molt fàcil posar el crit al

cel i dir que estem molt malament en noves tecnologies, i per

molt que gastéssim doncs sempre hi hauria necessitats. 

Amb això no vull dir que estiguem bé, crec que realment

estem molt malament; jo també podria explicar la meva

experiència personal, no com a professor, sinó com a pare,

d’una escola rural, però no els avorriré perquè ja s’ho poden

imaginar; quan (...) tot això de l’escola de Caimari, bé, jo no hi

he anat perquè la veritat és que ja no fa falta anar-hi, perquè els

podria parlar del colAlegi públic Tramuntana, que és on van els

meus fills, que està enmig del camp i, bé, doncs de connexió a

internet ja no cal ni parlar-ne. No els vull avorrir amb això.

Però..., és a dir, no vull dir amb això que estiguem bé, estem

malament, però per altra banda crec que hem de tocar de peus

a terra, posar al dia el nostre sistema educatiu en matèria de

TIC és un repte pressupostari descomunal, i aleshores m’ha

agradat la proposta de la Sra. Busquets perquè l’he interpretada

com una manera d’instar el Govern a posar fil a l’agulla amb

uns compromisos assumibles, i en aquesta línia és com ho he

interpretat jo, així és com m’ha agradat a mi aquesta proposició

no de llei, i a la llum d’aquest plantejament comentaré què em

semblen les diverses esmenes que s’han presentat. 

En primer lloc, les de Podem, amb tota la simpatia i

amabilitat, Sr. Aguilera, jo crec que les seves esmenes són una

mica primmirades en el sentit que han volgut puntualitzar sobre

algunes aspectes, i després quan he sentit la seva intervenció ho

he entès, perquè vostè ha abocat aquí tota la seva experiència

de primera fila d’estar en un centre educatiu, i crec que hauríem

de mantenir una certa distància entre la nostra experiència

personal i instar el Govern a fer coses, perquè el sistema

educatiu és més ampli que aquell centre en què estem. Jo ja li

he posat l’exemple del que podria explicar jo, però no vull

elevar l’anècdota a la categoria; amb això no vull dir que el

vostè digui sigui una anècdota, jo entenc que és molt

generalitzable, però crec que llavors instar el Govern a fer

coses tan concretes... A vegades em sembla necessari instar el

Govern a fer coses concretes, sobretot quan volem assegurar-

nos que les coses vagin en una determinada línia, però a

vegades em sembla que alguna de les seves esmenes

concretaven massa de manera innecessària.

Ara aniré una per una. La 6202 em sembla bé, em sembla

correcta, però la veig innecessària respecte del que ja preveu la

Sra. Busquets; aleshores en funció del que ella accepti o no

accepti, vull dir que ella tota sola la votaria a favor, però canvia

una mica l’estructura de la proposició no de llei. A la segona

esmena, la 6203, és on veig més aquest aspecte de primmirat,

perquè diu que insta el Govern a millorar els serveis donats per

la conselleria, com si la conselleria i el Govern fossin coses

diferents; he trobat com una mica un maniqueisme una mica

simplista, una mica propi del docent, que vol carregar les tintes

contra la conselleria, com si la conselleria fos l’enemic, i vol

que el Govern insti la conselleria. Aleshores jo crec que aquí

una mica se li veu aquesta visió que potser vostè ha redactat

aquestes esmenes des d’una excessiva proximitat amb la

problemàtica. Jo crec que instar el Govern ja n’hi ha prou, no

cal instar el Govern a millorar els serveis donats per la

conselleria.

Per altra banda també li he de dir una cosa: estic totalment

d’acord amb vostè que hi hauria d’haver informàtics i això seria

el més professional, però, a veure, jo quan sent una mica a

vegades els docents, i en aquest cas perquè és vostè, però a

vegades altres companys de lluites que són docents, és una cosa

molt típica del funcionariat, que és indignar-se perquè han de

fer feines que no els corresponen; clar, si jo li expliqués a

l’empresa privada les feines que he fet que no em

corresponien..., bé, amb això, insisteixo, no m’agafi el rave per

les fulles, no estic dient que els funcionaris hagin de fer coses



300 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 19 / 21 d'abril de 2016 

 

que no els corresponen, però miri, escolti, els mitjans són els

que són, la situació és la que és, i crec que tenim uns docents en

general molt disposats a fer les aportacions que fan falta, quan

fan falta i, escolti, si a vegades per falta d’informàtics hi ha

d’haver una comissió de TIC on hi hagi professors de física, de

química i de literatura que ajudin a arranjar els ordinadors,

doncs miri, escolti, entre tots fem el munt, no és un relat que

m’indigni gaire.

Respecte de la tercera esmena, 6204, em sembla bé, i ho

diré igual que la primera, en funció de la Sra. Busquets com ho

vulgui integrar o si ho troba integrable dintre de la proposició

no de llei, doncs perfecte. Aquí, el punt 4, és aquest que li dic

que jo veig massa concret i una mica innecessari, diguem,

perquè volem obligar a fer al Govern d’una determinada

manera unes coses que jo crec que si instem el Govern a fer-ho,

doncs bé, d’alguna manera hauríem de deixar que els serveis

tècnics ho desenvolupessin de la forma que creguessin correcta.

Amb la que estic més en desacord és la número 5, la 6206,

que d’alguna manera és un brindis al sol perquè, clar, demanar

que es doti d’un informàtic tots els centres educatius, és a dir

que estem dient que es contractin 200, 300 o 400 persones, em

sembla simplement un brindis al sol. Crec que si aprovem això

ens quedarem molt descansats, però no avançarem en res,

perquè això no es podrà fer simplement perquè no està

pressupostat, això no es pot fer i per tant això és un cas per

parlar quan debatem la Llei de pressupostos. Això no vol dir

que conceptualment no hi pugui estar d’acord, però ara posar-

ho aquí ho veig com..., bé, això, un brindis al sol.

Respecte de les esmenes del PSOE crec que van en la línia

de l’anàlisi prèvia que he fet de pertinença de la proposició no

de llei, l’esmena, és una, eh?, sí, i em sembla bé.

Respecte de la de Ciutadans, a part de la confusió que em

semblava..., no tenia clar si eren dues o és una, al final entenc

que és de modificació del punt 1, tot i que la veig més

matisada, tot i que la veig més matisada, veig una mica també

el problema de la dotació, que és el problema pressupostari que

deia al Sr. Aguilera respecte de la dotació de professorat o de

tècnics informàtics; tot i que diu que es farà escalonadament, la

qual cosa em sembla bé, li veig aquest problema, que, bé, instar

el Govern a fer una cosa que no està pressupostada i que té un

cost important em sembla complicat.

I per últim, l’esmena del PP, crec que precisament si una

cosa hi ha disponible a la xarxa són moltíssims materials.

Moltes vegades he d’ajudar les meves filles a fer deures sobre

matèries que no..., que em demanen que els posi problemes i

que els posi deures, i jo mateix, que sóc llec en tots aquests

temes, busco per internet i els trobo exercici i els trobo coses.

Per tant m’imagino que, de materials específics, precisament

crec que hi ha molts materials i jo crec que això està ja inclòs

en l’esperit del redactat de la Sra. Busquets. Aleshores si

l’accepta no tenc cap inconvenient a votar-hi a favor i, si no,

evidentment també votaré a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Procedeix ara la suspensió per un

temps de deu minuts a no ser que renunciem a aquest... Molt

bé.

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, intervenció

del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta

les esmenes, per un temps màxim de cinc minuts. Sra.

Busquets...

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, senyors i

senyores diputats i diputades. És ver que per la vehemència

amb què s’han defensat les esmenes i també per la gran

quantitat d’esmenes podem copsar que ha estat una proposició

no de llei que ens interessa a tots i que, a més, a grans trets

també ens acosta posicions, i crec que ens preocupa i que tots

i totes hem elaborat esmenes per tal de millorar la realitat actual

a les aules.

Aniré repassant esmena per esmena dient quines acceptam

i quines no. La 6202 l’acceptarem -del Grup Podem-; a més a

més també hem estat en contacte amb la Direcció General

d’Innovació i Comunitat Educativa, i ens diuen que des del

Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació ja es

treballa per un pla de manteniment i millora tant d’equips com

de la xarxa informàtica. 

L’esmena 6203, també del Grup Podem, també

l’acceptarem, i també volem informar que s’ha fet una aposta

molt clara pel que fa a la innovació i al desenvolupament de les

noves tecnologies des de diferents conselleries del Govern; el

passat 17 de desembre es va arribar a un acord amb el Govern

de les Illes Balears, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

i Red.es, pel qual es podrà desenvolupar la banda ampla

ultraràpida, a què ja es referia el Sr. Aguilera, a centres no

universitaris d’educació primària i secundària. El conveni

actual de connectivitat de centres és entre la Fundació Bit i

Movistar, i a vegades, així com també m’ha explicat..., m’han

explicat, hi ha zones que..., aquest conveni pot ocasionar

problemes en zones fosques de connexió, però com que hi ha

aquest conveni tenim aquestes inconveniències, que en algun

centre podem posar banda ultraràpida i trobar després aquests

problemes. I també ha fet referència el Sr. Aguilera al fet que

hi ha un sistema de seguretat tan exagerat des de la direcció

general que s’ocupa de les TIC que a vegades és amplament

restrictiu i no deixa fins i tot funcionament adequat de la xarxa,

però bé, s’hi està treballant i creim que se solucionarà.

L’esmena 6204 de Podem no l’acceptam perquè va al punt

3, i com que ja he parlat de la presentació d’aquest pla

quadriennal no volem demanar al Govern que torni a elaborar

un altre pla quadriennal quan fa un mes que s’ha presentat, i a

més a més també vull fer referència al fet que llegim aquest pla

quadriennal, sobretot en el seu punt 6 i en altres punts, perquè

diu específicament que es prioritzarà la formació en centres

perquè cada centre pugui fer les demandes específiques a les

seves necessitats de formació.
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L’esmena 6205 tampoc no l’acceptam perquè parla d’uns

punts molt específics, i jo he parlat en diverses comissions i

també en el Ple del Parlament que els grups podem marcar unes

línies prioritàries, però cal deixar que el Govern planifiqui,

seqüenciï, faci calendaris de com vol anar complint aquells

punts que nosaltres els marcam en PNL.

I vull esmentar una petita incoherència que he detectat en

l’exposició de motius del company Salvador Aguilera que, per

una banda, parla de compartir coneixements i del programari

lliure i, per altra banda, la incoherència és que demana

remunerar l’elaboració dels coneixements, quan el programari

lliure en la seva filosofia parla de compartir aquests

coneixements, per tant, va en contra de la mercantilització de

l’elaboració de coneixements i de programari informàtic.

Després, la 6206, també de Podem, és clar que el diputat

Aguilera ve de les aules de fa molt pocs mesos, que era a les

aules com una servidora o com el diputat Casanova i, clar, a

l’hora de defensar els termes els defensam molt abrandats; és

ver que es necessita personal que s’ocupi de les TIC, però no

hi ha la necessitat tal vegada que sigui un informàtic, crec que

hem de donar confiança al Govern perquè també prioritzi quin

tipus de titulació ha de tenir, si es pot organitzar des del punt de

vista d’aquest voluntariat i d’aquest com a amor a l’educació

que tenim els docents i que així granem un passadís que està

brut com programam ordinadors si és necessari. A més, també

hi ha la previsió per millorar la formació dels coordinadors TIC

i augmentar les hores.

L’esmena 6207 del PSIB-PSOE l’acceptam perquè millora

el redactat, és vera que havíem parlat de materials immaterials

tal vegada és un terme molt específic i ens suggereix el terme

plataforma que és més ampli i, per tant, millora el redactat.

L’esmena 6273, de Ciutadans, per una banda, és ver que

aquesta proposició no de llei no parla tant d’adquirir nou

maquinari individual i per a cada alumne que, per motius

pressupostaris, es veu que no es pot fer, sí que caldria suggerir,

i tal vegada això aniria a una altra proposició no de llei,

suggerir noves fórmules d’adquisició d’aquest maquinari on

puguin participar les famílies, estudiar adquisicions tal vegada

ampliades en el temps i tal vegada sí que seria motiu d’una

nova proposició no de llei. 

I fer referència que els ordinadors que varen arribar a

cinquè i sisè de primària i primer i segon d’ESO són motiu

d’una conjuntura econòmica subvencionada amb fons europeus

que en aquests moments no tenim. I tampoc no... crec que

vàrem caure en aquella paràfrasi que dèiem del “cafè per a

tots”, sense preveure com adoptarien els centres aquell

maquinari que de vegades també coneixem centres que el tenen

relegat a una habitació o unes pantalles digitals que estan

encara empaquetades i que no han sortit mai de la seva capsa.

I ja per acabar, l’esmena 6366, presentada pel Partit

Popular, creiem que, tot i que no hi estam en desacord, creiem

que l’esperit de la proposició no de llei ja preveu que les noves

tecnologies són inclusives de per si, i hi ha múltiples eines i

recursos que: a) serveixen per aprendre i per a segones

intelAligències diverses de les quals disposa el nostre alumnat,

i b) aquestes mateixes tecnologies desenvolupen capacitats i

competències diverses que preveuen ja les necessitats

educatives que pot tenir el nostre alumnat. Per tant, tampoc no

l’acceptaríem.

Fins aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Aleshores si ho entès bé passaríem a la votació de

la Proposició no de llei RGE núm. 1896/16, entenc que els

punts 1 i 2 es podrien votar, si ningú hi està en contra, els dos

punts de l’esmena de Podem; el número 3 queda retirat, i el

quart directament és l’esmena del PSIB. És així, no?

Algú té qualque cosa a dir que es voti en conjunt d’aquesta

manera? Idò, si és així podem passar a votació.

Vots a favor de la proposició...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

La 6207, sí, he dit... substituint el punt 4, directament votam

l’esmena del PSIB 6207.

Vots a favor de la proposició no de llei? Unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2750/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació d’un

estatut de l’artista.

(...), perdó, torn a repetir. S’ha gravat això? S’ha gravat?

Ah!

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 2750/2016, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a la creació d’un estatut de l’artista.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Baquero, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ.

Bones tardes a tothom. La nostra proposició no de llei tracta

d’instar el Govern d’Espanya que s’ocupi de les condicions

laborals dels treballadors dels sectors culturals, que té una

característica el món d’aquests professionals molt específica, i

nosaltres en diem..., aquí en diem un estatut, que es creï un

estatut de l’artista, juntament que es facin reunions amb els

actors d’aquest sector, i que contempli aquesta professió

cultural que té una realitat específica, que contempli els

mecanismes coherents de cotització, de contractació, de

contingències de salut, hem de pensar que aquests

professionals, aquests treballadors quan estan malalts no

cobren, de maternitat; d’atur, i de jubilació dignes i justs per als

artistes i creadors. Això és el que demanem al Govern

d’Espanya.

Sabem que els treballadors d’aquest sector la majoria d’ells

són molts pocs els que poden viure de la seva feina, de la feina

relacionada amb la seva capacitat. Els que ho fan..., ho

divideixo jo en aquesta PNL, els he dividit en dos grups: els
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que sí que poden viure de la seva feina i els que necessiten una

feina alternativa; molts són cambrers, són professors, són

dependents de botiga. Aquest grup, a part de fer aquesta feina

fixa, poden, tenen la possibilitat de combinar-la amb actuacions

artístiques, però s’han de donar d’alta de l’IAE i les seves

retribucions no han de superar, juntament la de la feina i

aquestes de les seves actuacions, no han de superar el salari

mínim interprofessional, si el superassin llavors s’han de donar

d’alta d’autònoms. L’assegurança d’autònoms, crec que tots

sabem que són uns 250 euros al mes i moltes vegades, i

sobretot en mesos d’hivern, no dóna moltes vegades les

actuacions que fan, la retribució és inferior als 250 euros al

mes. Per tant, molts opten per no actuar o bé ho fan en negre.

El segon grup són aquestes persones que sí que són, en

teoria, diguem, entre cometes, professionals, no treballen enlloc

més, han optat per dedicar-se al que els agrada i a la professió.

Aquest grup de treballadors, que únicament es dediquen a

l’activitat artística, s’han de donar d’alta d’autònoms, la qual

cosa suposa, com he dit abans, uns diners mensuals de 250

euros. Els mesos d’estiu a aquesta gent sí que els va prou bé,

perquè estan contractats quasi sempre per hotels i d’una manera

molt estable; el problema són els mesos d’hivern en què no hi

ha feina. A part de no haver-hi feina, si n’hi ha moltes vegades

els contractadors no els paguen l’assegurança i l’han de pagar

ells o bé no... i també de vegades opten per no treballar. 

A part d’aquests dos grups, apart d’aquestes coses que els

passen, també tenen una problemàtica afegida que és

l’assegurança que han de tenir per treballar, per actuar. Aquesta

assegurança normalment no la paga el contractador i els

demanen, als artistes, que la paguin ells, tant actors com

músics, jo sobretot aquí em refereixo a actors i músics. Llavors,

el que els suposa al músic o a l’actor és que han de pagar

l’IVA, han de pagar l’assegurança i a sobre aquest IVA és d’un

21%, a part de tota la feina burocràtica que han de fer per

tramitar totes aquestes coses.

Tampoc no és que els contractadors siguin... o sigui, ells ho

fan perquè no els volen donar d’alta o no els volen pagar

l’assegurança, no és que no vulguin, és que moltes vegades i a

l’hivern aquesta gent són propietaris de bars o de cafès-concert

o d’espais petits que, per dinamitzar els seus establiments,

contracten músics o actors, per la qual cosa també han de

contractar més cambrers i al final, si ho han de pagar tot, no els

surt a compte perquè el que recapten tampoc no dóna per tant.

A part de tota aquesta problemàtica, es dóna el cas que

entre aquests dos grups es crea un greuge comparatiu, perquè

els que jo poso entre cometes, professionals, poden, com que

ho tenen, en teoria, tot en ordre, ja estan constituïts en

associacions o en professionals, poden demanar subvencions,

les subvencions que surten des de la conselleria d’aquí i del

ministeri. I els altres, en canvi, com que no són dintre de cap

grup, no tenen cap assegurança, no estan constituïts en

associacions, sinó que van per lliure, aquesta gent que a sobre

és la gent que més ho necessita no poden acollir-se a cap

subvenció. 

Els llegiré un article, bé una nota que va escriure una actriu

de Menorca, perquè vegin també la problemàtica sobre

Menorca perquè així com a Mallorca l’itinerari que tenen els

actors és molt més ample, a Menorca i a Eivissa, crec, és molt

més reduït, i se’ls acaba de seguida on han d’anar. Llavors,

aquesta persona va escriure un article en què es queixava una

mica de tot això, i és un moment, perquè vegin com se senten

ells: “Jo em deman: com pot ser que amb l’allau de bones

iniciatives culturals que genera la nostra illa -referint-se a

Menorca- només quinze propostes hagin entrat a la

convocatòria? -parla d’una subvenció que es va donar. Si

analitzem els nombres citats, fàcilment arribarem a una senzilla

conclusió: Menorca no té suficient població ni mercat com

perquè les companyies puguin constituir-se en professionals, -i

ella diu:- aquí empro les cometes perquè parlo únicament d’una

condició fiscal, no pas de la qualitat i la professionalitat de la

gent de ca nostra, Mallorca en canvi sí”.

És normal, és evident, és molt més gran i ja està bé. Crec

que potser s’hauria de corregir també aquesta denominació

entre professionals i amateurs.

Per tot això, el nostre Grup Parlamentari Socialista

demanem i instem el Govern que tingui en compte aquest sector

professional. Potser aquesta PNL hauria d’estar més a

formació... ai, a formació!, a treball i economia, però bé, està

bé que la mirem aquí també. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. S’ha presentat una esmena a la

proposició no de llei en qüestió, la RGE núm. 6307/16 per part

del Grup Parlamentari Popular. Per defensar l’esmena té la

paraula el Sr. Vidal, per un temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Estam d’acord amb tot el que sigui

adoptar mesures que afavoreixin el sector cultural, a tot el

sector, a part d’aquesta gent com Almodóvar i Imanol Arias

que estan dedicats al món de la cultura, amb ells no volem

aprovar esmenes d’aquest tipus ni d’altre; però més encara

quan són esmenes o proposicions no de llei que van destinades

a instar el Govern de l’Estat espanyol.

M’agradaria, però, que s’acceptàs aquesta esmena que

presentam per dos motius: un, perquè aquí tenim una llei que és

la 3/2015, de 23 de març, que posa en marxa tot un conjunt de

mesures per estimular idees perquè el finançament de la cultura

no sigui exclusivament dels ajuts públics. Record en aquest

moment que la competència és exclusiva en matèria de cultura,

ho diu així l’Estatut d’Autonomia a l’article 30, apartats 26 i

44. Aquesta llei, com deia, defineix empreses culturals,

autoritza el Govern a desenvolupar-la reglamentàriament,

d’aquí l’esmena defineix les activitats a qui són d’aplicació els

incentius fiscals que proposa, consum de productes culturals,

la creació d’empreses culturals, les donacions fins i tot que es

destinin a la creació d’empreses culturals, i defineix també els

objectes o activitats culturals, la cinematografia i audiovisuals,

la música i arts escèniques o arts visuals, el llibre i la lectura i

la investigació, i fins i tot defineix el consum cultural al qual

estableix una bonificació automàtica del 90% de la part

proporcional de la quota que correspongui a la titularitat de ple

domini dels béns de consum.
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Crec, per tant, que desenvolupar aquesta llei ajudaria a tot

el món de la professió cultural.

I el segon punt pel qual m’agradaria que s’acceptàs aquesta

esmena és perquè les funcions d’aquest parlament són moltes

i una, possiblement la més important, és la del control del

Govern propi de les Illes Balears. I jo dic: si realment volem fer

res per a la cultura, si no volem fer un brindis al sol, perquè

aprovarem aquesta esmena i instarem el Govern que, juntament

amb els sindicats facin tot un estatut de l’artista i del creador,

i en haver fet l’escrit no en sabrem res pus, i ens passarà la

legislatura i no ho haurem mirat més, si realment volem ajudar

el món de la cultura, instar el Govern d’aquí, de les Illes

Balears, que la nostra feina és controlar-lo i, si no fa res d’aquí

a dos mesos, ho podem tornar demanar, o, si no, d’aquí a sis

mesos, baldament ja hem vist en determinades ocasions que no

ens fan molt de cas, però instar-lo al desenvolupament

d’aquesta llei.

Així tendrem -crec- una proximitat a l’administració,

podrem donar suport, que us votarem que sí tant d’una manera

com de l’altra, a aquesta proposició no de llei que fem, però

tendrem un govern que en té les competències arromangat i que

nosaltres el controlarem si realment fa coses per al món de la

cultura, o he d’entendre que això és un brindis al sol i que

vostès mateixos, els proposants de la proposició no de llei, no

voldreu l’esmena perquè dieu: ens en rentam les mans, que ho

faci Madrid, hem fet l’esmena, hem quedat bé i al Govern

d’aquí no el volem involucrar pus.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Torn de fixació de posicions, pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Camargo,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Sí, des del nostre grup parlamentari

estam totalment d’acord amb la proposat que es fa en aquesta

proposició no de llei. Pensam que és necessari que es

desenvolupi aquest estatut de l’artista, però sí que pensam que

no només ha de ser un estatut per a artistes i creadors, sinó per

a tots els treballadors i treballadores que són intermitents del

món de la cultura, tant per als que treballen per compte d’altri

com per compte pròpia; tant per als que desenvolupen una

activitat creativa, interpretativa com per als que es dediquen a

la gestió o a la part més tècnica, i fins i tot, encara que no té

relació directa amb la finalitat d’aquesta PNL, des del nostre

punt de vista caldria no aprofundir més en la dicotomia entre

creadors, crítics, periodistes culturals, traductors, treballadors

i públic fins i tot, que pensem també -això ja va un pot més

enllà del que tractem avui aquí- que s’hauria d’obrir la

participació també dels espectadors d’alguna manera en les

decisions de la política cultural.

Per tant, pensam que seria bo i adient afegir en aquest

estatut de l’artista els professionals de la cultura perquè no

només els artistes fan cultura, ja he esmentat els altres

colAlectius que també es dediquen a això.

D’un altre costat, sí que ens agradaria informar, supòs que

ja ho saben, perquè va ser una mica..., no sorprenent, però sí

que va coincidir gairebé amb la presentació en el Congrés dels

Diputats, a la Comissió de Cultura, d’una proposició no de llei

que vam presentar des del nostre grup, que va obtenir el suport

precisament del seu grup, que tenia per títol Mesures de suport

a les persones professionals de la cultura, la qual també

desenvolupava, d’una manera més profunda del que fa aquesta

proposició no de llei, tots aquests aspectes que es tracta de

regular aquí.

Podria estendre’m prou i explicar el contingut d’aquesta

proposició no de llei, però crec que tampoc no és la finalitat

d’aquesta intervenció meva, però dins aquesta PNL sí que se

contemplava i es desenvolupava l’estatut de l’artista i del

professional de la cultura. I es consideraven també, i voldria

insistir en això, que no només els artistes han de ser considerats

dins aquest estatut, sinó també altres professionals.

No sé per què no hem preparat cap esmena, si de qualque

manera es podria incloure amb una esmena in voce, la

possibilitat de contemplar també aquest altre sector.

I finalment només afegir que és de cabdal importància

aquest estatut, sobretot pel que ja ha dit la Sra. Baquero de la

situació dels artistes, especialment a les illes més petites, que és

veritablement en ocasions de desestructuració i desesperació

econòmica, perquè no troben maneres de continuar amb la seva

activitat, una vegada que no reben ingressos.

I per la meva part res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. També faré una intervenció

breu. Estam d’acord amb la proposició no de llei. Des del Grup

MÉS per Mallorca sempre hem reivindicat que la cultura no és

l’extraescolar de la política, per això demanam rigor i volem

manifestar el rigor en què consideram la feina de l’artista; el

rigor i la cura a l’hora de tenir en compte les condicions

laborals de l’artista, el professional de la cultura; el rigor a

l’hora d’establir la remuneració.

I per altra banda, hem fet referència a les dificultats amb les

quals es troben els professionals de la cultura a les illes més

petites, que no és poca a l’illa gran que és Mallorca, perquè al

cap i a la fi som illes i tenim aquesta dificultat. Parlar un poc de

la feina que fa l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb els ajuts i el

suport que dóna a la projecció exterior, amb la creació de

circuits, l’organització de fires i jornades de formació, que és

ver que no té a veure amb el que presenta la proposició no de

llei, que parla més de condicions econòmiques i laborals, però

que hi ha aquesta línia de suport que almanco millora la

situació que hi havia.

Res més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President. Bé, des d’El Pi veiem que l’estatut de

l’artista és una demanda històrica del sector de la cultura. Ja en

els vuitanta la UNESCO va aprovar la recomanació sobre la

condició social de l’artista i el Parlament Europeu també, en el

2007, va instar que tots els professionals, des del diferents

països de la Unió Europea, es desenvolupés una llei per als

artistes professionals, que inclogués aquest estatut especial i

que s’encarregàs entre d’altres legislar temes laborals, fiscals,

etc.

Bé, pensam que aquest sector ja ha patit, a part de la càrrega

que suposa l’IVA, ha patit amb aquesta crisi de manera molt

específica i molts han abandonat la passió i la seva feina. Per

tant, creiem que és important dignificar la feina d’aquest sector

i assegurar que tots els ciutadans i treballadors tenguin els seus

drets garantits. També pens que és un compromís que es va fer

des de les quatre forces que varen aconseguir més suport i crec

que seria un punt comú per fer-hi feina.

Ha parlat més d’actors i músics. Jo aquí volia fer un incís,

no sé si escau o no escau, però a Balears sí que tenim un sector

que és tot el tema dels artesans i és un tema que gent major, que

moltes vegades a nivell municipal poden fer cursets,

conferències igual no tant, però cursets, i els ajuntaments es

troben amb problemes grossos perquè no saben com poder

contractar, entre cometes, aquesta gent i crec que a les Balears

els artesans, en molts de temes i temes de la nostra cultura seria

important que es poguessin incloure, no sé si seria adient, en

aquest estatut de l’artista. Però com que parlam de cultura, crec

que per a nosaltres seria important aquest grup d’artesans.

Res més a dir, nosaltres hi donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres també donarem

suport a la proposició. Em sembla important donar suport a tot

el que sigui la creació artística i cultural. És clar, com ha dit la

Sra. Baquero...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., -del nom sí que me’n recordava, no me’n recordava del

cognom, ja començ a tenir lapsus-, és clar, es refereix

bàsicament més aviat a la cultura espectacle i un estatut de

l’artista, o sigui tota la problemàtica que ella exposa, l’estatut

de l’artista hauria de contemplar altres tipus de mesures que

també afavoreixin i també facilitin la creació en arts plàstiques,

literatura i tal. Però en tot cas doncs la idea que hi hagi un

estatut de l’artista em sembla positiva.

Respecte de l’esmena del Partit Popular, en principi també

la veig bé. La veritat és que jo la llei aquesta és una llei que

estableix moltes mesures i jo quan me la mirava, hi havia

algunes coses que pensava: ostres!, si això es desenvolupa

reglamentàriament aniria molt alerta que quedés clar que totes

aquestes exempcions fiscals serviran per a una finalitat

realment cultural, perquè tal com està plantejada ara, si jo ho

hagués de desenvolupar reglamentàriament, aniria molt alerta

en garantir l’interès social i el destí cultural dels béns i les

transferències que queden exemptes de molts d’impostos. La

qual cosa em fa pensar que no sé si amb el desenvolupament

reglamentari n’hi hauria prou o s’hauria de modificar la llei

perquè quedés clar aquest interès social i aquest destí cultural,

perquè en alguns casos doncs crec que una determinada

transferència d’un bé pot estar originalment destinat a finalitat

cultural i per tant, gaudir d’una exempció, però no està garantit

a la llei el temps pel qual ha d’estar destinat aquest bé, etc. I

això són coses que no tinc clar que amb el desenvolupament

reglamentari en tinguéssim prou.

Jo crec que possiblement s’hauria de modificar la llei, amb

la qual cosa jo seria prudent també amb aquest tema, no sé si la

Sra. Baquero acceptarà o no acceptarà l’esmena, però crec que

s’hauria de contemplar tant la possibilitat de desenvolupar-la

reglamentàriament, com revisar aquesta llei. Per tant, en

qualsevol cas, accepti o no accepti l’esmena, hi votarem a

favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells..., perdó...

(Rialles)

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Ballester.

Perdó Sr. Castells.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Ciudadanos también

apoyaremos esta proposición. Ciudadanos tiene en su programa

la elaboración del estatuto del artista, para ello nos reunimos

varias veces con el Sindicato de la Unión de Actores en

Madrid, que nos hicieron sus propuestas, que pueden ser

extensibles a cualquier otra actividad artística.

Y bueno, también comentar que nos hablaron de vías de

intermitencia de hacer una normativa específica para la

Seguridad Social, para la prestación por desempleo y una

fiscalidad. Nosotros también comentamos que efectivamente,

esto tiene que ser así, y desde Ciudadanos no solamente vamos

a implementar esta modificación en cuanto a fiscalidad o a

Seguridad Social a los artistas, sino que también a todo el

sector que trabajan en cultura. Y además Ciudadanos también

proponía estas excepciones en la Seguridad Social a los

autónomos ya a nivel de cualquier autónomo que no llegue al

salario mínimo interprofesional, porque es inasumible por una

persona.

Entonces, comentar que sí daremos apoyo por todo esto y

también daremos apoyo..., bueno, también apoyamos que la

Ley de mecenazgo, porque es una manera a nivel autonómico
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de poder actuar en la cultura aquí, en Baleares, y no sólo a

nivel estatal. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Procedeix ara la suspensió per deu

minuts, a no ser que s’hi renunciï.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

No, no, no, hi renunciï, no?

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, Sra. Baquero, té la paraula per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, bé, començaré per la Sra. Ballester, de Ciutadans, li

agraeixo el suport. Crec que tots els grups ens hem reunit amb

el Sindicat d’Artistes i que aquesta proposta sí que la portem al

programa electoral, al nostre programa de feina molts dels

grups que som aquí.

Referent al que ha comentat el Sr. Castells, ha fet esment de

les arts plàstiques i els pintors tenen unes condicions especials,

perquè un pintor pot fer obra i pot vendre, pot fer obra i

vendre-la tot l’any i es pot donar d’alta en els autònoms dos

mesos i en aquests dos mesos pot dir i pot declarar que ha venut

els quadres en aquests dos mesos, és veritat, és així com ho fan.

Què?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, i llavors, és clar, ells no tenen tant aquesta problemàtica

com la tenen els pintors i els actors i els músics, per això em

refereixo més a ells.

Referent a l’artesania, que el demana El Pi, és que no ho sé,

jo crec que posant el que ha dit la Sra. Camargo i incloent totes

aquelles activitats artístiques, no sé si aquest sector de

l’artesania a nivell estatal pot entrar dintre del sector cultural,

això és una cosa que potser, quan es facin aquestes reunions,

hauríem de parlar-ne, no? Sí.

De la Sra. Busquets, ha fet referència a l’IEB i jo me n’he

oblidat, si l’IEB fa..., ara ha començat una altra vegada a

augmentar l’import de les ajudes, molts dels artistes s’hi han

pogut acollir, per la qual cosa estan agraïts i han fet un alè. És

molt important que es doti, que l’IEB torni a funcionar bé.

Quant a Podem, per a mi perfecte d’incloure..., no sé com

vol que ho posem, aquí diu “adoptar les mesures necessàries

per a l’obertura d’un procés de diàleg amb sindicats,

organitzacions representatives del sector i entitats de gestió dels

drets d’autor, i tots els professionals del sector”. No sé com...,

si vol, després ens diu com ho podem posar. Per a mi perfecte.

I em sap greu, Sr. Miquel Vidal, de veritat que em sap greu,

no aprovar-li aquesta esmena. A més m’ho vaig prendre

seriosament, no volia influències ni de la conselleria, ni del

meu partit, em vaig llegir la llei dues vegades i era incapaç de

veure què tenia a veure la Llei de mecenatge que es va fer la

legislatura passada i a finals del mes de març, de la legislatura,

amb les condicions laborals, que jo deman. És que aquí tinc la

llei i es consideren projectes o activitats culturals els que estan

relacionats amb la cinematografia, les arts audiovisuals i les

arts multimèdia, la música i les arts escèniques -esperi, que

m’he equivocat-, no: “Les activitats a les quals són aplicables

els incentius fiscals que regula aquesta llei són les que

s’indiquen a continuació: el mecenatge cultural, científica o de

desenvolupament tecnològic; el consum de determinats

productes culturals; l’adquisició per causa de mort d’empreses

individuals; l’adquisició de determinats béns culturals; les

donacions dineràries de pares a fills; la transmissió de béns

mobles o de caràc...”, no hi ha res a tota la llei que parli de les

condicions laborals dels professionals del sector, res.

Finalment, vaig trucar, vaig parlar amb un jurista, també em

va dir el mateix, que no tenia res a veure una cosa amb l’altra,

per molt bé que estigui aquesta llei. Després vaig trucar a la

conselleria, la conselleria em va dir que es miraven no només

aquesta llei, sinó totes les lleis d’àmbit cultural que tenen a

veure amb això i que reglamentar aquesta llei, que és una mica

farragosa i que, a sobre, aquesta llei depenia d’una llei a nivell

estatal, que no s’ha fet. Llavors queda totalment limitada i no

creuen, ni..., bé, no creiem des del Govern, no creuen, que es

pugui reglamentar aquesta llei sense abans revisar-la, i sobretot

estan pendents de quin govern serà el que hi hagi i de què

voldrà fer amb una llei estatal de mecenatge.

És per això que no li accepto l’esmena. No ho sé, potser

podríem fer-ne una sobre la Llei de mecenatge, però ara jo

parlo aquí sobre les condicions laborals d’aquests

professionals. Per tant, em sap greu, però aquesta no l’accepto.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Bé, entenc que hi ha hagut una

esmena, la qual, si ningú no s’hi oposa, es podria votar, que és,

si s’acceptava per part de Podem, seria afegir, després “del

sector i entitats de gestió dels drets d’autor”, afegir “i tots els

professionals del sector”, i seguiria: “que permeti l’elaboració

de l’estatut de l’artista i creador.”

És així?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, si amb això s’entén que estan inclosos els professionals

que s’encarreguen tant de la part tècnica com de la part de la

gestió, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, amb aquesta esmena, passaríem a votació.

Vots a favor de la PNL? Unanimitat.

Molt bé, moltes gràcies.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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