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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

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

substitucions. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President, bones tardes, substitueix un dels membres

de Ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Ballester. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Idò, la Sra. Ballester. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 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.

3623 i 7093/2016.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3623/16, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a impuls a la

formació universitària de l’Escola d’Hoteleria de les Illes

Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

3623/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, Gent per

Formentera, relativa a impuls a la formació universitària de

l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, que havia estat

ajornada a la sessió anterior.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,

Gent per Formentera, té la paraula la Sra. Tur, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bones tardes a tothom. Bé, l’Escola

d’Hoteleria de les Illes Balears enguany fa vint anys que va

obrir les seves portes, concretament el primer curs va ser l’any

95-96, oferint estudis de mestre hoteler en aquell temps, ara

direcció hotelera internacional, recepció, cuina, restauració,

animació, governació i serveis tècnics i, en definitiva, cobrint

l’oferta formativa de totes les àrees de treball d’un establiment

d’allotjament turístic. 

Fou creada, a més, per abastir la demanda creixent de

professionals per part del sector turístic a les nostres illes i

arreu del món, impartint la docència universitària en el camp de

l’hoteleria i la restauració, la formació professional, la formació

professional per a l’empresa i el foment de la investigació

científica i tècnica al servei d’aquests estudis. Així és com ho

reflecteixen els seus estatuts.

Actualment, el Consorci de l’Escola d’Hoteleria, en tant que

entitat que forma part del sector públic instrumental de la

CAIB, és regeix segons els estatuts aprovats pel Decret

80/2015, de 18 de desembre de 2015.

En el present any aquest centre universitari, que, com he dit

anteriorment, compleix vint anys en formació, vint anys

d’experiència en formació de centenars d’estudiants i

professionals en el món de la cuina i la restauració, a més de la

gestió d’establiments d’allotjament turístic. A més a més, al

llarg d’aquests anys l’escola ha potenciat la subscripció

d’acords i convenis amb altres centres de referència a països

com ara Argentina, Holanda, Alemanya i, més recentment, amb

la Universitat de Ningbo, a Xina. 

D’aquesta forma, tant els estudiants com els docents poden

acollir-se a programes d’intercanvi que permeten una major

projecció internacional de les seves carreres professionals. 

Després, s’ha de dir també, que un altre eix fonamental de

feina són les relacions de colAlaboració amb el sector hoteler i

el amb el sector de serveis de la nostra comunitat i de la resta

del món, àmbit en el qual l’escola és absolutament activa i fa

una gran feina.

Els programes de beques i de pràctiques tutorials són

determinants per a una formació adequada i integradora dels

alumnes en el món laboral i aquesta transició progressiva cap

al món de l’empresa és possible gràcies a la colAlaboració del

sector amb l’escola i la Universitat de les Illes Balears en els

programes d’estudis.

En els darrers anys, i tenint en compte la greu situació de

crisi econòmica mundial i els seus efectes a la nostra comunitat

autònoma, l’escola ha desenvolupat un ample programa de

formació professional adreçat a les persones en situació d’atur.

Sí bé aquesta altra part de l’oferta formativa és ben diferent

respecte dels títols universitaris propis que ofereix l’Escola

d’Hoteleria, s’ha posat de manifest la versatilitat del centre i la

seva capacitat per donar resposta a les diferents demandes del

sector. Així, l’extensió de l’Escola d’Hoteleria de Cap Vermell,

a Cala Rajada, n’és un molt bon exemple. De la mateixa

manera també ho serà l’extensió a l’illa d’Eivissa quan

finalment sigui una realitat. 

Avui per avui l’Escola d’Hoteleria es un centre universitari

de referència per a la indústria turística balear i disposa d’una

bona classificació en el conjunt d’escoles d’hoteleria de l’Estat

espanyol.

Vint anys després d’obrir les portes, i després d’haver sofert

les conseqüències de les fortes retallades en l’educació, el

projecte de l’escola requereix una important autoavaluació. Cal

un nou impuls per adequar el seu programa d’estudis superiors

a les demandes del turisme i del sector serveis, tot engegant un

projecte que permeti apropar l’oferta formativa de l’escola a les

illes de Menorca, Eivissa i, especialment, a Formentera, per

l’important dèficit d’estudis que es poden dur a terme des de

l’illa.

Per aquesta raó, i ja sense més demora, explicaré els punts

que són objecte de discussió i, esper, que d’acord en aquesta

comissió.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603623
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El primer seria que el Parlament de les Illes Balears insti el

Govern a portar a terme la designació dels nous representants

del Consell Assessor de l’Escola d’Hoteleria i aprovar el seu

reglament de funcionament incloent-hi el cos de docents, els

representants dels alumnes i els diferents consells insulars com

a subjectes cabdals de consulta en la presa de decisions.

Explicaré un poc més el per què d’aquest punt. Fins ara

l’Escola d’Hoteleria no ha desenvolupat el seu consell assessor,

que ja el preveuen els propis estatuts, no s’ha posat en

funcionament mai i, per tant, no es troba operatiu, i creiem que

és necessari que no només... sí, que es faci operatiu, sinó que,

a més, dins aquest consell assessor es doni veu a representants

d’alumnes, a representants dels docents, evidentment, i també

als consells insulars, sobretot en un moment que totes les Illes

estan expressament i manifestament implicades en la

importància de dur estudis d’Hoteleria a cadascuna de les Illes

i que, per tant, creiem que és important que hi tenguin una

relació directa i una veu directa.

El segon punt és iniciar els tràmits pertinents amb la

Universitat de les Illes Balears, envers l’ANECA, per adaptar

l’actual pla d’estudi de la titulació pròpia de Direcció Hotelera

Internacional, que actualment és el títol probablement estrella

de l’escola, i que té una durada de quatre anys, amb l’objectiu

de obtenir la seva acreditació com a grau universitari en el

període més breu possible. Igualment, instam que els títols

propis de l’Escola d’Hoteleria, com ara especialista en serveis

de cuina i restauració i especialista en alta cuina, passin a tenir

una acreditació oficial.

En tercer lloc, demanaríem, instaríem el Govern de les Illes

Balears a la utilització per part de l’escola de les tecnologies

digitals per facilitar la formació continuada dels professionals

del sector amb una temporalització que sigui compatible amb

l’actual calendari estacional. Ensems, l’ús d’aquestes

tecnologies ha de permetre la formació de nous estudiants i

professionals, mitjançant la flexibilització de les restriccions

d’espai i de temps que imposa la formació presencial a temps

complet. 

En quart lloc, demanaríem dotar a partir de l’any 2017 una

partida mínima anual de 60.000 euros en el pressupost de

l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per a la realització de

projectes i beques d’investigació en el camp de la indústria

hotelera adreçats a alumnes i professors. Això darrer ho

demanam perquè l’escola, com he dit abans, en els seus estatuts

preveu desenvolupar aquesta branca d’investigació i de recerca,

que fins ara, pràcticament, no s’ha duit a terme. I creiem també

que el sector hoteler o la indústria de serveis, requereix un

esforç en investigació, en recaptació de dades, interpretació de

dades i estadística que ens permetin conèixer d’una millor

manera quines són les característiques del sector hoteler de les

nostres illes i, evidentment, ajudar i ser una eina útil per a la

presa de decisions.

Ja en el darrer punt, i no m’estenc més, el cinquè punt és

impulsar un programa d’oferta formativa de la família

professional d’hoteleria i turisme a l’illa de Formentera, de

forma consensuada amb el Consell Insular de Formentera, per

al curs proper 2016-2017, que sigui el més complet possible i

que faci ús de totes les possibilitats i espais formatius

disponibles.

Aquest darrer punt va en clau d’entendre que evidentment

l’illa de Formentera difícilment pot aspirar actualment a

disposar d’una escola d’hoteleria, però sí que no pot renunciar

de cap manera a intentar que l’Escola d’Hoteleria apropi els

seus mitjans tècnics i humans a l’illa de Formentera, perquè, ja

sigui via SOIB, via Educació o per la via que es consideri més

oportuna, es pugui fer més formació presencial a la nostra illa

i, per tant, d’alguna manera trencar aquesta escletxa important

que hi ha per accedir des de Formentera a la formació

professional que actualment ofereix l’Escola d’Hoteleria

sobretot en horari de tarda.

Res més, a partir d’aquí a disposició de les seves

consideracions. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. S’han presentat dues esmenes a la

proposició no de llei en qüestió, les RGE núm. 9266 i 9267/16,

per part del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar les

esmenes del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.

Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa l’Escola d’Hoteleria no hi

ha dubte que en els seus darrers vint anys d’existència realitza

una activitat que es pot considerar excelAlent, ja que també

disposa d’unes instalAlacions que són més que acceptables i es

troba en procés d’expansió, ja hem parlat de l’extensió a Cala

Rajada; hi ha un intent d’arribar a l’illa d’Eivissa i realitza

activitats, directament o indirectament, a altres llocs, a altres

indrets de totes les Illes. Per tant, pensam que és un element

molt important ja que aquesta escola realitza una feina

importantíssima en diferents sectors, en el sector educatiu, per

suposat, perquè complementa l’oferta educativa en diferents

aspectes i fa una feina d’abans pel que fa a la formació

professional. 

També té una part de representació institucional, forma part

del sector instrumental de la CAIB i, per tant, pensam que tenir

un centre com és l’Escola d’Hoteleria posa les eines per poder

avançar a les diferents bandes del nostre territori. Per suposat,

té un paper econòmic fonamental ja que facilita l’excelAlència

del major sector econòmic de les Illes que és el sector turístic,

i per tant pensam que és una peça clau dintre del tractor

econòmic.

Però també un dels papers més importants de l’Escola

d’Hoteleria és la seva funció sociolaboral. L’Escola d’Hoteleria

millora, facilita, la vida de les persones, perquè a més a més de

formar-les facilita la seva ocupabilitat, és a dir, l’Escola

d’Hoteleria augmenta l’ocupabilitat dels treballadors i les

treballadores d’aquestes illes perquè per una banda els facilita

la seva carrera professional, té una oferta important pel que fa

a formació contínua, formació contínua de persones que

treballen; també facilita la incorporació del personal a les

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609266
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609267
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empreses, per tant fa una feina molt important -n’ha parlat

abans la Sra. Tur- de pràctiques i també fa una feina

d’intermediació: si mirem la pàgina web de l’Escola

d’Hoteleria a dia d’avui té 723 ofertes laborals, per tant crec

que fa una feina important d’intermediació. També facilita el

creixement personal a través de les titulacions, i sobretot també

facilita les condicions d’accés a la feina a través de l’última

oferta que s’ha incorporat, que és l’oferta de formació

professional ocupacional, ja que desenvolupa certificats de

professionalitat de nivells 1, 2 i 3, i desenvolupa també

competències clau.

Això com ho fa? Ho fa a través de tota l’oferta formativa

que té, complementària, especialitats formatives i demés, i el

que està clar és que també a banda té títols propis i títols propis

de la UIB. Per tant és una escola que abasta diferents aspectes

tant formatius com de condició sociolaboral de les persones.

I ara passam a l’objecte de la PNL, que és que tota aquesta

oferta formativa jo entenc que la PNL, l’objecte de la PNL és

avançar, anar una passa més enllà, i establir els estudis de grau,

transformar els estudis de grau. El que passa és que això té una

sèrie de repercussions, una sèrie de repercussions: per una

banda té una sèrie de repercussions de caràcter positiu, aquesta

conversió en estudis de grau permetria tenir una titulació que

seria oficial en tot el territori nacional, en tot l’espai europeu;

per altra banda té un aspecte positiu per part dels estudiants,

que és que reduiria costos, s’hauria d’adaptar a les taxes de la

Universitat perquè serien estudis universitaris, i per tant aquests

títols es reduiria el cost als alumnes, no els costos dels estudis.

Però també crec que aquesta proposta té aspectes negatius

importants que s’haurien de mirar: per una banda, pel que fa al

professorat; l’escola a causa de la seva oferta formativa no té

tots els professors, no són tots titulats universitaris sinó que té

titulats de formació professional o altres professionals, que no

vol dir que no siguin bons professionals, però que no tenen una

titulació, i per tant en cas de transformar-se en un títol de grau

haurien de complir una sèrie de requisits de titulació

acadèmica, i per tant podria afectar al personal que hi treballa.

Però també hi ha un aspecte que crec que és important, i és que

la conversió d’aquest grau sols es podria donar mitjançant la

transformació de l’Escola d’Hoteleria en un centre adscrit a la

Universitat; per tant aquest centre adscrit és en certa manera

incompatible amb l’actual consorci, del qual la Universitat

forma part, de l’Escola d’Hoteleria. Per tant aquest seria un

entrebanc.

Per això he presentat les esmenes següents: respecte del

punt 1, el punt 1..., respecte del punt 1 no hem presentat cap

esmena, estam d’acord, crec que és acceptable que es

desenvolupi el consell assessor. L’esmena l’hem presentada

respecte del punt 2; respecte del punt 2 proposem constituir un

grup de treball per poder establir aquest procés i analitzar les

derivades i totes les conseqüències tan positives com negatives

que es puguin donar, i per això proposem aquesta esmena, i

també aquest grup de treball el que faria seria establir la millor

manera de poder anar cap a les titulacions oficials, tant el títol

de grau com els altres de serveis de cuina i restauració. Pel que

fa al punt 3 pensam que és acceptable, perquè està clar que les

noves tecnologies, les tecnologies de la informació i de la

comunicació permeten avançar i per tant s’han d’incorporar

com una eina més de caràcter pedagògic i també una manera

més per poder tirar endavant. I pel que fa al punt 4 hem

presentat una esmena que si té a bé acceptar el que canviem

és..., el que feim és llevar el límit aquest de 60.000 euros que

posava en el pressupost de l’Escola d’Hoteleria, sinó crear una

partida pressupostària per a projectes de recerca i innovació en

el camp de la indústria hotelera que desenvolupin l’alumnat i el

professorat de l’Escola d’Hoteleria, perquè així podríem obrir

una mica més el ventall. I pel que fa al punt 5 l’acceptarem;

pensam que és aquest punt... l’oferta professional d’hoteleria i

turisme s’està desenvolupant ja a Formentera, però bé, es pot

consensuar, a través de l’oferta dels cicles formatius de la

formació professional reglada, i també la formació professional

de caràcter ocupacional que es pot desenvolupar a través del

SOIB, i per tant pensam que això (...).

Per tant esperaríem que acceptassin aquestes dues esmenes

i poder arribar a una millor solució. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Torn de fixació de posicions. Pel

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

temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Nosaltres trobam que aquesta proposició

de llei té propostes molt positives per a l’Escola d’Hostaleria.

El nostre destí és innovador i tenir bons professionals dóna

qualitat i dóna un valor afegit tant al sector com a les nostres

illes. Vint anys du l’Escola d’Hostaleria, vint anys duim

actualitzant i millorant la capacitat científica i tecnològica dels

recursos humans i del sector turístic, i creant sinèrgies també a

tots els llocs del món. Pensam que tot el que apostem per

l’educació revertirà positivament, en aquest cas en l’Escola

d’Hostaleria.

Nosaltres explicarem una mica el nostre posicionament punt

per punt. Quant al punt 1 pensam, com ja ha dit na Sílvia, que

s’ha de calar en marxa, que al consell assessor com més

sensibilitats hi hagi la finalitat és recollir els diferents sentits i

opinions, així que pensam que com estan a l’estatut s’ha de

calar ja en marxa. Entenem que també és molt important buscar

la implicació tant d’hotelers com de restauradors.

En el punt 2, aquí compartim una mica allò del Grup

Socialista, que té les seves dificultats. Ens agradaria saber el

posicionament de na Sílvia Tur a veure aquí si l’accepta o no

l’accepta. Ha de tenir un 50% de professorat el doctorat, i

també per ser director d’hotel ara mateix no fa falta el grau, és

més una formació més pràctica, i hi ha diferents opinions al

respecte. Doncs pensam que fer aquest grup de treball podria

ser positiu. Referent al punt 3... Ah, bé; pel que es tracta

d’oficialitzar tant restauració com cuina, pensam que això és

clau i que és molt important. De fet ja es va treballar la

legislatura passada però es varen trobar bastants dificultats

perquè es volia homologar amb FP superior. A veure si

s’aconsegueix, idò estam totalment d’acord.

En el punt 3, la utilització de noves tecnologies,

completament d’acord per a formació on line o semipresencial.

Pensam que és molt important, però no volem que ens resti a
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les illes menors, que ens queda encara molt de camí per

recórrer, vull dir que no ens resti formació presencial, que

també és molt important, i també tenir en compte que quan es

fa formació no es faci a l’època estival, que passa molt, i la

gent no hi pot acudir.

En el punt 4 pensam en general que és molt important que

hi hagi una estreta relació entre el sector turístic i els

professionals; hem de saber els professionals que necessiten,

per saber realment cap a on anam i quina formació hem de dar.

Jo crec que això ho vàrem aprovar a la PNL de mostres i fires

i va quedar clar que s’estudiaria aqueixa oferta demanda; per

això no ho hem calat com a esmena. Entenem que Formentera

està desenvolupant una hoteleria de qualitat i que s’ha d’oferir

formació i en aquest punt també votaríem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramón. 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. Des de Podem Illes Balears també

valorem molt positivament la proposta feta per Gent per

Formentera, pensam que la modernització i la qualitat en els

estudis d’hoteleria són fonamentals i crec que aquesta PNL

precisament avança en la consecució de la modernització i la

qualitat via els diversos punts que planteja.

Crec que és molt important també això que s’ha dit abans

que aquesta escola i els seus estudis faciliten l’ocupabilitat en

condicions dignes i crec que precisament per això cal avançar

en les diferents propostes que es fan.

Respecte dels punts que planteja, quant al punt 1 trobam

que és absolutament necessari que hi hagi aquest consell

assessor en marxa, que sigui operatiu, que sigui participat, que

tingui totes les veus de la comunitat educativa i també les dels

consells insulars, llavors, cap problema ni un, i tot el nostre

suport.

Respecte de l’acreditació com a grau universitari, aquí

trobem que hi ha pros i contres, però, en principi, si es fa una

avaluació positiva de tot el que es necessita prèviament per

convertir-la en grau universitari, trobam que també és una

manera de dignificar aquests estudis i que puguin complir la

seva funció d’una manera crec que més adient.

Respecte de les tecnologies digitals, absolutament d’acord

que avui dia per a la formació contínua és una eina totalment

necessària. Per tal que la formació pugui ser continuada i no

només presencial, i en un sistema com el nostre, en un

arxipèlag és molt important que hi hagi tecnologia d’aquest

tipus.

Respecte del punt quart, la qüestió de la recerca de la

investigació és fonamental en tots els àmbits de l’educació,

també ho és en aquest àmbit. Tenim dubtes sobre si la partida

serà suficient, cada vegada el que pensam és que els diners,

com que no sobren, sinó tot el contrari, sonen a molt, però em

deman si serà suficient una partida com aquesta per tal de

garantir que es faci recerca en condicions i que això arribi a

totes les illes, perquè no només es tracta d’una de les illes.

I finalment, que la oferta formativa s’ampliï a l’illa de

Formentera, com no podria ser d’altra manera, nosaltres estem

sempre al costat d’evitar la doble i la triple insularitat fins i tot

que en l’àmbit de l’educació l’illa de Formentera pateix.

Per tant, només vull agrair a la diputada Tur per la seva

proposició no de llei i tornar a incidir en el nostre suport cap a

ella.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. L’Escola d’Hoteleria de les

Illes Balears celebra enguany el seu vintè  aniversari, va

començar al curs 1995-1996 per donar resposta a la demanda

d’especialitats professionals que necessitaven en aquell

moment les empreses d’allotjament turístic, donar resposta tant

impartint la docència universitària com formació professional,

la formació professional per a l’empresa i el foment de la

investigació científica i tècnica al servei d’aquests estudis.

Durant vint anys ha format professionals preparats en el

món de la cuina, la gestió i els serveis hotelers i ha tengut

projecció internacional en països europeus i també arreu del

món a través d’acords i convenis amb altres centres de

referència.

Ha tengut sempre bones relacions amb el sector empresarial

turístic, tant en la formació professional i laboral com en

l’àmbit universitari.

Després de vint anys d’història i de vicissituds variades que

ha hagut de sortejar, és el moment d’estudiar l’oportunitat

d’impulsar l’oficialitat dels estudis d’hoteleria.

Per això, donarem suport a la PNL que, a més de parlar

d’aquesta possible oficialitat, parla de dotació de beques, de

desenvolupament de les tecnologies de l’aprenentatge, l’impuls

a la formació professional, en definitiva, de millorar la qualitat

d’aquests estudis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari... El Pi, no

hi és, per tant...

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.

Castells, per un temps de deu minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres també estam

d’acord amb els diversos punts que ens planteja el grup de Gent

per Formentera. De fet, com també he tingut moltes ocasions de

dir, crec que l’aposta per l’educació és fonamental en una

societat com la nostra i, si a més a més, aquesta societat entra...

el principal negoci de la seva economia és el turisme, doncs no

només tenim la obligació de posar tots els serveis per formar

els professionals de turisme de la millor manera possible, sinó

que hauríem d’esdevenir un referent, que aquesta és una de les

grans paradoxes que es dóna en matèria tant de formació com

de recerca a les Illes Balears, que és que som una potència

mundial en el negoci i, en canvi, tant la part de docència, com

de recerca, sense voler-les desmerèixer, no es troben, diguem,

al nivell del que s’esperaria per l’alçada en què està la

importància del negoci turístic a les nostres illes. Per tant, tot

el que sigui reforçar en aquest sentit va bé.

Després hi ha una altra derivada, que és que en el nostre

sistema educatiu aquest tipus de formacions menys

intelAlectuals i més aplicades sempre han estat una mica

estigmatitzades i deixades una mica de la mà de déu, no?; en

canvi si miram els països que ens van molt endavant en

formació i en educació, aquest tipus d’estudis... ara penso per

exemple en Holanda o Alemanya o en altres països nòrdics,

aquests tipus d’estudis tenen una importància, un interès i un

prestig i e levadíssim  perquè tenen un caràc ter

professionalitzador i d’inserció en el mercat de treball molt

gran, no?

I també tenen un caràcter que jo lligo molt amb la proposta

de la Sra. Tur, que veig que és la més polèmica, que és que en

aquests països el fet de fer una formació... en aquests sistemes,

diguem, que són duals, que hi ha un tipus de carreres més de

caràcter acadèmic que estan molt orientades evidentment a

l’exercici professional, però també al doctorat, després n’hi ha

d’altres de caràcter més professionalitzador que funcionen molt

bé i que com dic tenen molt de prestigi i tenen molta més

matrícula que els altres, el contrari del que passa en el nostre

país, que, com que aquests títols són oficials permeten als

estudiants després, normalment el que fan aquests estudiants és

que acaben aquest títol professional, treballen, però després

poden accedir a un màster, i per tant no és una via de

finalització de la vida professional, sinó que els permet

després..., el fet que aquest títol sigui oficial, poder fer un

màster universitari i després si volen reorientar la seva carrera

professional cap a un perfil més acadèmic, fins i tot més

orientat a la recerca, ho poden fer. 

Per això vaig interpretar des del primer moment que la

proposta que alguna de les titulacions que fa el centre pogués

ser oficial es posava aquesta escola en l’horitzó d’acomplir

aquest paper tan important que té la formació

professionalitzadora en països on la formació superior funciona

i té prestigi.

Crec..., és clar, és a dir, crec que aquí la nostra feina com a

Parlament, sobretot, és marcar objectius, és evident que tots els

processos impliquen dificultats, no?, i la posada en marxa

d’una nova titulació oficial en un centre que, com ha dit vostè

molt correctament, Sr. Casanova, hauria de ser un centre

adscrit, presenta moltes dificultats, però el procés de creació

d’un centre adscrit per a la impartició d’un títol oficial ja

consisteix precisament a crear un grup de treball (...), jo la

sensació que tinc, en llegir l’esmena que vostè ha presentat, i

que, si la Sra. Tur l’accepta, idò evidentment hi votaré a favor,

només faltaria, però, home, llegint-la una mica fa la sensació

que el que no és bo és que es faci el títol oficial, no?

I crec que el procés d’acreditació d’un títol oficial, de

creació d’un centre adscrit ja implica el que vostè diu d’un grup

de treball que analitzi els pros, els contres, que per exemple en

el tema del nombre de doctors, vostè té tota la raó, és clar, un

títol oficial ha de tenir un nombre mínim  de doctors, però hem

de pensar..., és a dir, no cal que els tingui avui, és a dir, si

aquest centre té el projecte de poder oferir un títol oficial

d’aquí ics anys, pot tenir... és a dir, se li pot reconèixer, aquest

títol pot estar reconegut, però que la posada en marxa no es

produeixi fins que aquest centre estigui en disposició de tenir

aquest professorat.

Vull dir que les dificultats evidentment hi són, però crec

que d’alguna manera... o entenia jo que el que posava a la

nostra consideració la proposició no de llei és si estàvem

d’acord amb la idea. 

Nosaltres hi estam totalment d’acord i per tant, tant si

s’accepten les esmenes com no, que evidentment és un tema

que correspon decidir a la ponent, nosaltres donarem suport a

aquesta proposició.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Procedeix ara la suspensió de la sessió

per un temps de deu minuts. Per tant, es demana si podem

obviar aquest... Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

A veure, respecte de les esmenes no estic d’acord amb les

esmenes tal com estan plantejades, però sí que estaria

disposada a fer una petita pausa per transaccionar-les, perquè

hi ha alguna expressió de les esmenes que, és clar, deixa...

coincidint amb el criteri del Sr. Castells, deixa d’alguna manera

en entredit si realment hi ha voluntat que acabi convertint-se en

un grau o no.

EL SR. PRESIDENT:

No cal explicar res, s’atura cinc minuts i ja està.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, per tant, sí, si no li sap greu, sí i així amb el senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, s’atura la sessió durant dos o tres minuts.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Ara faré la meva rèplica (...). No, simplement quedarà...

(Conversa inaudible)

No, és que no serà així.

(Se sent una veu de fons que diu “ah!, perfecte”)

EL SR. PRESIDENT:

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 de cinc minuts. Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, moltes gràcies. Bé, a veure, m’ha agradat molt

escoltar les intervencions detingudament, un per un, perquè

crec que hi ha aspectes coincidents, altres no tant, però està

molt bé. És a dir, en general es desprèn que tothom té clar que

és cap aquí que hem d’anar, amb algunes reticències o dubtes,

i altres amb pràcticament cap, la qual cosa està molt bé perquè

tothom és lliure de plantejar els dubtes que consideri oportuns.

A mi m’agradaria fer un parell de reflexions. És a dir, els

estudis d’hoteleria en aquest moment a Balears han arribat a la

seva corba màxima de demanda, i el pas següent, si no hi ha un

canvi, si no hi ha un canvi estratègic en el model d’escola i

sobretot amb una aposta decidida i clara per convertir els

estudis de títol propi de direcció hotelera internacional en un

grau, el que farà aquesta corba és caure, progressivament fins

que arribarà a baix de tot. Per què?, perquè actualment ja hi ha

universitats a Espanya, a Barcelona, per exemple, a

l’Autònoma, o fins i tot a Madrid, o per exemple el cas que em

pareix magnífic i molt ilAlustratiu del Basque Culinary Center,

que ha convertit en un grau acreditat per l’ANECA els estudis

de cuina, d’alta cuina en aquest cas, fent un referent l’Estat

espanyol i concretament aquest centre a nivell mundial en

estudis de cuina. Per tant al nostre abast immediat Barcelona,

Madrid, València, País Basc, tenim ja centres que estan oferint

graus de direcció hotelera, i a més fins i tot permeten la

modalitat de fer-los parcialment a distància, la qual cosa fa

bastant còmode i molt més assequible que la fórmula que estam

oferint actualment a Balears. 

I coincideix també amb el fet que una potència turística com

és Balears no es pot permetre que el seu centre d’estudis

superiors de referència acabi en una situació de paràlisi, o de

decadència, o d’immobilitat per falta d’empenta o per falta de

visió estratègica. Per tant crec que és inqüestionable que és cap

aquí que hem d’anar, i això m’ha quedat clar més o menys amb

totes les intervencions.

Després quan parlam de repercussions negatives, mirin, jo

no en veig cap ni una, de repercussió negativa, perquè quan

l’objectiu és clar i tenim visió i sabem que és positiu per a

aquestes illes i per a la formació dels futurs professionals

d’hoteleria d’aquesta comunitat autònoma, no pot haver-hi

repercussions negatives; pot haver-hi elements que hem de

solucionar, i per tant jo elements negatius aquí no en veig cap

ni un. Perdonin, que igual pec d’excés d’optimisme, però crec

que si hi ha una visió i una direcció clares sempre es pot

aconseguir.

Sobre la qüestió concreta que hi hagi docents que no són

doctors actualment; em consta que l’Escola d’Hoteleria té tres

doctors actualment. Són molt pocs, certament, té només tres

doctors, però clar, el que alguns de vostès plantegen com una

externalitat negativa jo ho veig com una oportunitat, és a dir,

què millor que tenir la possibilitat i l’incentius de doctorar-se

per poder dar classes a l’Escola d’Hoteleria? Jo és que crec que

és tot al contrari, és un gran incentiu i un revulsiu que donarà

una molta millor qualitat en l’oferta formativa d’aquest centre

en el moment en què aquest grau es pugui oferir. I a més a més

també he de dir una altra cosa: crec que és importantíssim que

aquest centre pugui arribar a aquest punt perquè si no ho fa,

com he dit, crec que caurà en una situació d’estancament que

no ens durà enlloc.

Actualment s’ha de dir també que molts dels professionals

-i ara parlant ja un poc del perfil de director o directora

d’establiments turístics-, actualment el perfil de directors i

directores d’allotjaments turístics que s’estan contractant són

perfils més versàtils. Antigament..., perquè el pla d’estudis de

l’Escola d’Hoteleria encara està d’alguna manera inspirat en el

moment en què es va obrir fa vint anys, quan el model de

director o directora hoteler era un perfil més de director

d’operacions que de director de gestió financera d’un

establiment, però això ha canviat, això ha canviat, ja no és així,

i les grans empreses hoteleres quan busquen directors o

directores d’establiments d’allotjament turístic estan buscant

perfils diferents, i no volen un director que sàpiga fer unes

maduixes al pebre, que pugui fer un llit, planxar una camisa i

fer un xou d’animació nocturn; això ja no és així, perquè per

això hi ha tècnics, per això hi ha els experts de cada àrea, i

quan busquen directors d’una empresa d’allotjament turístics

estan buscant un perfil ja molt diferent, i per tant a això ens

hem d’adaptar i hem d’obrir els ulls, perquè si no el que passarà

és que els professionals educats i titulats a les Illes Balears

deixaran de ser competitius respecte -vaig acabant, Sr.

President- respecte de la resta, i tenim competidors molt

importants a prop, no només els que he dit, sinó que tenim (...),

tenim Lausana a Suïssa, dos centres de referència

internacionals, i tenim també Cornell, que Cornell està fent ja

estudis a Bèlgica. 

Per tant crec que hem de començar a plantejar una visió

estratègica, i res més a dir. Els agraesc les seves intervencions;

acceptaré l’esmena transaccionada que hem pactat amb el Grup

Socialista, que els llegiré a continuació, respecte del punt 2,

que seria constituir un grup de treball per tal d’establir un

procés de conversió del títol propi en direcció hotelera

internacional en títol universitari de grau, així com analitzar

totes les derivades i conseqüències de tot tipus per permetre

prendre les decisions més adients per a aquesta transformació.

Igualment aquest grup de treball establirà la millor manera de

conversió dels títols propis de l’Escola d’Hoteleria, tant el

d’especialista en serveis de cuina i restauració com el

d’especialista en alta cuina, en titulació de caràcter oficial.

Entenc que si vostès se senten més còmodes ho puc

acceptar, però en qualsevol cas del que es tracta és que sí que
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es formi aquest grup de treball i que es comenci a posar fil i

agulla en aquest procés perquè el grau de direcció hotelera

internacional pugui ser una realitat, esperem i per a sort de tots,

abans que acabi aquesta legislatura. Per tant res més.

I bé, respecte de l’esmena 4, sí, l’acceptaria tal com està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant passaríem a votació. Podem votar tots els punts

junts?, amb les esmenes als punts 2 i 4? 

Per tant, vots a favor? Moltes gràcies.

11, 11 vots a favor, unanimitat.

Acabat el debat, passam... En conseqüència queda aprovada

la Proposició no de llei RGE núm. 3623/2016, relativa a

l’impuls a la formació universitària de l’Escola d’Hoteleria de

les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7063/16, presentada

pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca,

relativa a paralització de les proves d'avaluació

individualitzada derivades de la LOMQE.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

7063/2016, presentada pels grups parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a paralització de les proves

d’avaluació individualitzada relatives a la LOMQE.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

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

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, portem

aquí una nova PNL referida a la LOMCE i a les seves

conseqüències i a les seves derivacions. No és la primera que

hem portat a aquesta comissió referida a la LOMCE, perquè

està clar que la LOMCE en si és una llei que és una llei que és

generadora de diferències, és una llei que ha estat imposada, jo

diria que la llei s’està convertint en una espècie... una mica en

símbol de la política del Partit Popular, perquè és una llei que

advoca per la imposició, advoca per la segregació, advoca per

la diferenciació, advoca per superposar interessos individuals

o d’un grup determinat sobre els interessos més generals, i

aquesta llei també a l’hora de posar en marxa el seu

desplegament s’ha fet també d’una manera que podríem

catalogar de pèssima.

Ja en aquesta comissió, com he dit, vam presentar diferents

grups una proposició en la qual rebutjàvem la LOMCE, i

continuam pensant que la LOMCE és una llei que s’ha de

derogar, i per tant el que continuam pensant és que la LOMCE

s’ha d’aturar en la seva implementació, perquè l’objectiu final

és després... seria derogar-la. Hi ha hagut diferents intents ja

d’aturar, i ara és un intent més.

El que està clar és que en el seu desplegament el que ha fet

el Ministeri d’Educació a través dels seus representants és que

fa una implementació de la LOMCE de manera sobtada,

imposada, de manera ràpida perquè l’objectiu és que es vegin

resultats abans de les eleccions, li ha vingut bé aquest procés

interí. Clar, aquest procés en el qual és un govern en funcions,

li ha vengut molt bé perquè amb l’excusa que es troba en

funcions ni fa, ni deixa fer i l’únic que fa és, com que estic en

funcions, no faig, i com que estic en funcions puc fer, per tant,

el que fa és embolicar la troca.

El que sí ha fet, crec jo, el Govern de l’Estat, per una banda

ha imposat la seva implementació i, a més a més, se l’ha

llevada de sobre, perquè el que ha fet ha estat traspassar a les

comunitats autònomes la responsabilitat d’aplicar-la, de posar-

la en marxa, de posar en marxa totes les mesures que preveu,

sense una idea clara, sense un model clar i sense un consens. I

la prova és que, per part del ministeri, la sectorial d’educació,

que és allà on es reuneixen tots els representants d’educació de

totes les comunitats autònomes, gairebé no s’ha reunit i en el

moment que s’ha reunit no s’ha deixat opinar, simplement es

reuneix per comunicar. I per tant, això no és una sectorial,

simplement és una reunió on es comunica, que es pot fer

perfectament via e-mail i no a través de la sectorial.

Per tant, crec que queda clar que per part del Grup

Socialista i del Grup MÉS per Mallorca que presentam aquesta

PNL, l’objectiu és, a més a més de rebutjar la LOMCE, que ja

ho hem fet, crec que és un altre objectiu que és rebutjar una de

les seves conseqüències que trobam que és perniciosa, que són

les proves d’avaluació que se’n deriven. Es va presentar amb

una tramitació d’urgència perquè s’arriba al final de curs i, és

clar, hi ha un mandat legislatiu que s’ha de fer això a final de

curs. I per tant, pensam que això no es pot fer abans de final de

curs, sinó que s’ha d’aturar i, per tant, presentam aquesta PNL.

Per què la presentam? Perquè les proves de la revàlida

únicament són unes proves que sols serveixen a determinats

grups, però no tenen una finalitat, primer, no tenen una finalitat

pedagògica, la finalitat és simplement diria jo que és

inspectora. És una finalitat inspectora, és una finalitat de

controlar i és una finalitat, que és la perversió d’aquestes

proves, d’etiquetar i graduar. Volen unes proves úniques per a

tothom igual, això sí, parla de les necessitats educatives

especials. Jo he estat llegit el decret de desenvolupament

d’aquestes proves que va fer el Govern de l’Estat i alAlucinava

en colorets, quan veig que es volen fer proves de caràcter

estàndard per a tots els centres de tot el territori espanyol i, a

més a més, als alumnes amb necessitats educatives especials

se’ls adaptarà el temps o l’espai, però no els continguts. Si les

necessitats educatives especials són de continguts i hi ha una

adaptació curricular significativa, s’hauria de fer una adaptació

curricular significativa de la prova. Però d’això no en parla.

Per tant, pensam que aquestes proves s’han d’aturar perquè

s’han implementat de manera caòtica, sense cap tipus de

consens, sense cap instrucció. S’ha posat un model que és el

model que s’implantarà per posar a Ceuta i Melilla i això s’ha

fet extensiu. Sí o sí, s’ha volgut posar, la prova és que té un

rebuig no sols de l’administració educativa, sinó també de la

comunitat educativa, el professorat hi està en contra, els

sindicats d’educació hi estan en contra, però és que els

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607063
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mateixos pares també hi estan en contra. I la prova rau en

aquelles comunitats com Galícia, on es va posar en marxa, el

48% dels pares no van deixar anar a l’escola els fills el dia de

l’avaluació. És a dir, no volien que s’avaluessin, perquè la

veritat és que no té cap tipus de finalitat.

Per tant, pensam que són unes proves que no tenen finalitat

pedagògica, no serveixen per a res, només per generar per una

banda als alumnes un estrès innecessari. Les proves contemplen

avaluació de continguts que s’havien de fer el maig i els

continguts s’havien d’explicar més tard. Per tant, té un disseny

completament absurd, no han estat consensuades. I per tant,

pensam que, com la resta de la llei, ha d’aturar-se perquè s’ha

de repensar. 

Per això presentem aquesta proposició no de llei, en la qual

instem el Govern de les Illes Balears a actuar ràpidament per

aturar la realització de l’avaluació de tercer i de sisè, en

l’aplicació de la LOMCE. Això ja es fa per part del Govern,

perquè urgia, el temps corre. 

Però, per una altra banda, i crec que el punt 2 és el més

important, és instar el Govern de l’Estat espanyol a paralitzar

la realització d’aquest tipus de prova, mentre no hi hagi un

consens i una unanimitat en el criteri de desenvolupament de la

LOMCE. És a dir, aquí no hi ha cap criteri de desenvolupament

i no podem posar en marxa unes proves diferenciadores que

teòricament són per a tots els territoris iguals i tots els territoris

no estan conformes. Per tant, pensam que tots els territoris han

d’estar conformes i han de participar en el disseny d’aquestes

proves, cosa que no han fet.

I per últim, l’últim punt el Parlament de les Illes Balears

insta l’Estat espanyol a convocar la conferència sectorial

d’educació, que és allà on s’ha de posar el posicionament de

tota la comunitat educativa, de totes les administracions

educatives envers això. I a partir d’aquí, desenvolupar

l’estratègia sobre què fer.

També pensam, i això és un afegitó, que si ens trobem en un

procés de caràcter de funcions, el Govern es troba en funcions,

idò tampoc no té la capacitat per poder imposar tot allò que vol

imposar.

Per tant, deixem preparada aquesta proposta no de llei i

esperem que s’aprovi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sr. President. El passat 15 d’octubre ja duguérem

en aquesta comissió una PNL de rebuig a la LOMCE. Hem

manifestat moltes vegades, i avui ho volem tornar dir ben clar,

que la LOMCE és una llei imposada per un únic partit de l’arc

parlamentari espanyol, el PP. Ja es va gestar sense consens, que

és la millor manera de fer fracassar una llei, i respon una altra

vegada a les dèries centralitzadores, uniformitzadores i

ensinistradores del ja fracassat ministre Wert.

És una llei ferida de mort per diverses raons, entre altres la

seva concepció, la ideologia de la llei, l’estructura, els

currículums, els sistemes de revàlides, la segregació i la manca

d’equitat que genera, la manca de consideració de les llengües

oficials i pròpies, el centralisme intrínsec de la llei, la manca de

participació de la comunitat educativa i la centralització

educativa. I ho sabem, estam segrestats per una llei en la qual

no creiem i que ens ofega. 

Avui però ens centram en un aspecte també molt polèmic,

com són les revàlides, un sistema d’avaluació que va

absolutament en contra de la necessitat de l’avaluació per tal de

millorar els processos de l’ensenyament i aprenentatge. El

sistema de la revàlida va en contra de l’avaluació de la qualitat,

és una avaluació quantificadora, segregadora, classificadora.

Vol convertir l’alumnat en un número, una nota, una xifra.

Només tenir en compte els conceptes i rebutjant les capacitats,

les competències o la diversitat. Així mateix les revàlides

també estan pensades per fer rànquings entre centres i establir

una competitivitat tant entre centres, com entre alumnes, que

està molt lluny de cercar la qualitat en l’ensenyament.

A més, el sistema de revàlida respon a la voluntat

recentralitzadora de la concepció de la llei, tots els alumnes

espanyols han de saber el mateix. No es té en compte la

diversitat territorial, lingüística de l’Estat, recordem allò

d’“españolizar los alumnos catalanes”. També és un sistema

que menysprea la feina del professorat, perquè l’alumnat ja és

avaluat pels mestres que els han fet classe durant tot el curs. Els

valoren com a persones, coneixen les seves capacitats i també

les seves possibles dificultats. Però sembla que hi ha d’haver

encara una reavaluació de l’avaluació.

Ja duem set lleis educatives des de la democràcia, algunes

han estat canvis substancials, d’altres només han proposat

alguns canvis en aspectes puntuals, però sempre ens van

deixant insatisfets. Perquè el que cal és un vertader pacte per

l’educació, un pacte que doni oportunitat a la participació de

tots els agents de la comunitat educativa. 

Cal que es parli molt, que en parlem molt per tal d’assolir

una llei duradora que serveixi com a marc general i que deixi

marge per a l’organització específica dels diferents territoris i

àmbits.

Aquesta llei, en canvi, ens fa anar quaranta anys enrere, em

recorda massa l’educació que varen rebre els meus pares amb

batxillerats i revàlides, amb alumnes que aviat sortien de

l’itinerari educatiu, amb estudi de conceptes i amb nulAla
atenció a la diversitat. 

Som en uns altres temps, hem passat del segle XX al XXI,

tot i que educativament no sé si hem fet el pas de segle, però

pens que hi ha un futur pròxim esperançador, esperem que les

forces progressistes sumin una majoria en el Congrés espanyol

i siguin capaces de promoure el debat educatiu per tal d’arribar

a un pacte educatiu a nivell estatal, que desenvolupi una llei

duradora i que tengui com a objectiu la qualitat del sistema
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educatiu i no haguem de tornar a parlar d’aquestes famoses

revàlides.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. S’han presentat cinc esmenes a la

proposició no de llei en qüestió, les RGE núm. 9264 i 9265, per

part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i les RGE núm.

9270, 9272 i 9273 del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Per defensar les esmenes del 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. Bé, supòs que vostès ja

s’imaginaran que, per coherència amb tot el que he defensat

sempre respecte de la LOMCE, no podem estar més d’acord

amb tot el que han dit el Sr. Casanova i la Sra. Busquests. A mi

el que em va simplement cridar l’atenció d’aquesta proposició

no de llei era instar el Govern a fer una cosa totalment positiva,

però tan positiva que el Govern ja va fer, si no record

malament, amb la resolució del conseller per aturar la

realització de les proves, era del 23 d’abril, i, doncs, jo estic

totalment d’acord que, si ha de ser objecte d’una proposició no

de llei que el Parlament aplaudeixi les decisions del Govern,

però jo estaria disposat a fer-ho, a aplaudir sí, però a instar que

faci una cosa que ja ha fet no li acab de veure el sentit, però tot

i així, doncs, no cal dir que en el fons de la intenció hi estam

d’acord.

Pel que fa al segon punt, d’alguna manera, doncs, també ho

hem dit, és a dir, ja vam acordar una proposició no de llei

rebutjant i demanant al Govern de l’Estat la retirada de la

LOMCE, ara ho demanam d’aquest aspecte concret, però ho

veig una mica redundant. 

Aquest és el motiu pel qual he presentat aquestes esmenes,

per aprofitar l’impuls que teníem perquè amb aquest

aplaudiment que li fem al Govern d’alguna manera l’instem a

continuar en la mateixa línia. És a dir, jo crec que la conselleria

ha posat els interessos dels estudiants per sobre de qualsevol

altra consideració, que és la seva feina perquè ha de vetllar pels

interessos dels administrats, i ha trobat la manera que, en aquest

cas, doncs, ha trobat la justificació que unes proves, subscrivint

totalment les paraules que ha utilitzat el Sr. Casanova, doncs,

no aporten res i el que fan és crear, bé, és fer perdre el temps i

crear un estrès innecessari als estudiants. 

De fet, la resolució del conseller justificava aquesta

suspensió a esperar que s’acordés la manera de dur a terme les

proves en les condicions que requereix la seva aplicació a fi de

garantir els objectius i els efectes prevists a la convocatòria. És

a dir, jo entenc molt bé, doncs, que la conselleria no vol que se

salti la llei, però sí que evidentment estam en una situació en

què l’aplicació d’aquesta llei es veu que pot comportar unes

conseqüències negatives per als estudiants, que són, diguem,

l’element a protegir en tot aquest esquema d’actuació

administrativa i es troba aquesta solució.

Aleshores, per aquest motiu hem presentat la primera

esmena on proposam afegir un nou punt, és a dir, d’acord amb

aplaudir la suspensió de les proves, però d’alguna manera instar

el Govern a continuar en aquesta línia i suspendre

temporalment el desplegament de la LOMCE, o aquí potser

podríem dir de tots aquells aspectes en què sigui viable

suspendre’l, perquè també n’hi ha d’altres on jo entenc que,

precisament per aquest interès superior dels estudiants, tal

vegada... que jo el veig, diguem, a garantir un marc

d’estabilitat. És a dir que els estudiants, doncs, sàpiguen que tot

allò que fan a cada curs o a cada prova, etc., no és una cosa que

al cap d’un any haurà desaparegut i no haurà servit per a res. 

Per això, doncs, aquí quan la vaig redactar vaig posar el

desplegament de la LOMCE, potser podríem posar, d’aquells

aspectes de la LOMCE que siguin més oportuns fins que no

s’acordi per part de les diverses administracions implicades un

marc d’estabilitat que permeti implementar amb garanties les

eventuals reformes del sistema educatiu. 

Concretament, quan parl d’aquests aspectes pens en un, que

ja hem tengut ocasió de comentar-lo durant el dia d’avui, que

és la segregació que es produirà ja a partir del curs que ve entre

els estudiants de 4t d’ESO que hauran de fer el 4t d’ESO

acadèmic i el 4t d’ESO aplicat, amb un avançament prematur

de la seva decisió d’estudiar batxillerat o d’estudiar formació

professional perquè, lògicament, aquesta és una pregunta que

gairebé deix en l’aire per a tots els que són aquí que treballen

en l’àmbit de l’educació, que potser ja em podran respondre,

però em pregunt, exactament, si la revàlida que ara hauran de

passar aquests estudiants serà diferent i si és diferent és

impensable que després puguin rectificar aquesta decisió.

Per tant, tot això en un marc d’inestabilitat total política en

la qual és molt probable que d’aquí un any aquesta segregació

ja no es dugui a terme o es dugui a terme d’una forma diferent.

Per tant, d’alguna manera el que fem és fer pagar als estudiants

els plats trencats d’una llei que, com molt bé ha dit la Sra.

Busquets, va néixer amb els dies comptats; els que la van

aprovar ho sabien, perquè se’ls va dir al Congrés,  i aleshores,

bé, d’alguna manera ens trobam en una fugida endavant, en una

mena de política de fets consumats en la que els estudiants són

la víctima i que, per tant, nosaltres, com a legisladors i el

Govern, com a garant dels interessos generals, hem d’intentar

salvaguardar de totes les maneres.

I per a mi aquest és un interès superior que exigeix que

apliquem aquí la màxima imaginació per part de tots perquè

aconseguim aturar aquests efectes nocius. Crec que la

conselleria ha demostrat una gran imaginació i una gran mà

esquerra aturant les proves i la meva intenció, amb aquesta

esmena, era animar-la que continuï amb aquesta via per aturar

els altres aspectes.

Hi ha una altra esmena que simplement l’he presentada per

fer-ho tot congruent, i és que el tercer punt parla de fer

referència a paralitzar la revisió d’aquest tipus de proves i,

d’alguna manera, jo el que afegia era un segon punt, i el primer

punt e referim a les proves, en el segon punt el referim als altres

aspectes, llavors, el tercer punt, el que queda de l’actual segon

que passaria a ser el tercer, es referiria més genèricament no

tant a la realització d’aquest tipus de proves sinó al

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609264
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609265
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609270
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609272
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609273
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desplegament dels diversos aspectes de l’esmentada llei, per

donar coherència al conjunt de la proposició no de llei.

Mir si m’he deixat algun aspecte, em sembla que no. Per

tant, això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per defensar les esmenes del Grup

Podem té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. No m’estendré molt en les

consideracions sobre el que crec d’aquesta llei, sobre la qual ja

hem parlat aquí diverses vegades i en altres fòrums. Des de

Podem sempre hem rebutjat alt i clar el que suposa una llei que

es va fer sense el consens de la comunitat educativa donant

l’esquena a la resta de grups parlamentaris i per la imposició

del Partit Popular, una llei que és elitista, que és segregadora,

que fomenta la competitivitat entre els infants i que, de cap

manera, no té en compte qüestions molt bàsiques sobre la

pedagogia que ha de guiar qualsevol activitat docent i qualsevol

activitat d’ensenyament. 

Respecte de les proves de revàlida, que són part també, són,

crec, un eix central d’aquesta llei estrella del Partit Popular,

estic totalment d’acord amb moltes de les coses que s’han dit,

amb totes les coses que s’han dit sobre la seva finalitat

totalment perversa, sobre la seva orientació cap a l’etiquetatge

dels nins i nines des que són molt joves, cap a la segregació,

llevant tota la confiança en els docents, llevant tota la confiança

en els estudiants,  els quals es demanen, perquè a mi m’ho han

dit, per què no es confia en la feina que hem fet si hem treballat

molt i els nostres professors i professores han treballat molt, per

què ens fan després aquestes proves? Proves que, a més a més,

es fan sense el consens i sense que siguin pilotades pel propi

personal del centre.

Llavors, crec que aquestes proves són ADN LOMCE cent

per cent i, per això, estam totalment d’acord amb el fet que es

paralitzin, que no es facin, que... bé, que no es duguin a terme

ni ara ni en els anys vinents.

El que passa és que producte d’aquest caos que hi ha hagut

al Ministeri d’Educació durant aquest temps, també producte

que no s’ha consolidat finalment un govern després de les

eleccions, crec que hi ha hagut també, per part de la Conselleria

d’Educació, que no ha estat suficientment agosarada per

paralitzar aquesta llei, que sabem que s’aplica aquí, a les Illes

Balears, malgrat que en els acords pel canvi havíem dit que

s’hauria de minimitzar l’impacte d’aquesta llei en la mesura

possible, tot aquest caos al Ministeri d’Educació també s’ha fet

sentir aquí i el que veiem són coses contradictòries que a

nosaltres ens han portat cap a les tres esmenes que hem

presentat, tres esmenes que estan relacionades amb el fet que la

mateixa conselleria a les diferents resolucions publicades als

diferents números del BOIB han anat contradient les anteriors

resolucions, i em refereix al fet que actualment no hi ha cap

resolució que parli de les proves de tercer.

Aquí parlam en aquesta PNL que s’han d’aturar les proves

de tercer curs, però a la darrera resolució només es parlava de

les proves de sisè. Això són qüestions també que s’han de tenir

en compte per tal de no caure nosaltres mateixos en

contradiccions.

Què és el que passa? Per exemple, a la primera publicació

de la resolució de 7 d’abril de 2016 es deia que es convocaven

les proves i que aquestes avaluacions, les proves de tercer i

sisè, en aquesta de 7 d’abril sí s’esmentaven les dues, es deia

que eren un dret i un deure per als infants, després el director

general, diu, en una reunió a FAPA i a la conselleria, que

aquestes proves seran voluntàries; és a dir, són un dret i un

deure, són voluntàries, tot això ha despistat molt les famílies i

ha causat molt desconcert.

Crec que amb aquestes coses hem de tenir molta cura

perquè precisament si el que diem és que hem de legislar i hem

de fer un model educatiu que no deixi enrere i que no doni

l’esquena ni a les famílies ni als estudiants ni al professorat,

precisament un poc el que s’ha fet dins aquest caos, que jo

entenc que pugui haver vingut generat pel que tenim al

ministeri, s’ha fet també sentir aquí.

Després, a la segona publicació del 28 d’abril es deia

“suspendre temporalment l’aplicació de les proves convocades

per la resolució del 7 d’abril”, un poc a això s’ha referit també

el Sr. Castells, i estem totalment d’acord amb el que s’ha dit.

S’esperava que la conferència sectorial, que també ha estat

anomenada a la proposició no de llei presentada pel PSIB i per

MÉS per Mallorca..., que la conferència sectorial d’educació

acordés la manera de realitzar les proves en les condicions que

requereix la seva aplicació. Ara bé, des del punt de vista de

Podem, de la conferència sectorial tampoc no es pot esperar

gran cosa, perquè en aquesta reunió que varen fer a finals del

mes d’agost del 2015 no varen ser capaços d’acordar cap tipus

de mesura contundent en contra de la LOMCE i la LOMCE ja

sabíem que es posaria en marxa i estava en marxa.

En tercer lloc, després, a la resolució del 12 de maig, i

aquesta és la darrera que tenim, aquest és molt recent, és una

resolució que té quinze dies, es parla que s’avaluarà l’alumnat

de sisè de primària, a través de les proves dels centres, això és

una notícia que es va publicar a la premsa. Només es parla dels

alumnes de sisè, en cap moment no es parla dels alumnes de

tercer. Ho dic també perquè si volem posar els punts com toca,

hauríem de tenir en compte què és el que en aquests moments

tenim al BOIB publicat.

Nosaltres hem presentat, llavors, aquestes esmenes perquè

la paralització sigui efectiva a les proves de tercer i sisè.

Després, hem presentat dues esmenes, també una d’aquestes

va absolutament en la mateixa línia de la presentada per MÉS

per Menorca, per paralitzar la LOMCE, escoltant la comunitat

educativa. Sabem que Assemblea de Docents i Plataforma

Crida s’han expressat clarament en contra d’aquestes proves,

però en realitat en contra de la LOMCE com a una llei que no

permet una educació de qualitat, equitativa, lliure, etc.
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Finalment, del que nosaltres parlam no és que hi hagi

criteris d’unanimitat en el desenvolupament de la LOMCE, que

això és el que diu la proposició no de llei, volem que aquesta

es paralitzi, volem que això quedi recollit en aquesta proposició

no de llei, a la qual donarem suport, sempre i quan quedi

clarament expressat que el que volem és paralitzar la LOMCE

i no parlar d’aquestes coses que sembla que esperam que hi

hagi una unanimitat en com s’ha de desenvolupar, no, no,

nosaltres el que volem és no esperar tampoc la conferència

sectorial la qual no ha tengut cap poder per paralitzar aquesta

llei, i que s’escolti la comunitat educativa, com hem dit.

Finalment, si es pot arribar a un consens, integrar d’alguna

manera l’esmena de MÉS per Menorca amb les esmenes que

hem presentat, estaríem disposats a arribar a un consens per tal

que això es pogués incorporar, si, per descomptat, el Sr.

Casanova i la Sra. Busquets estan també d’acord amb això.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Torn de fixació de posicions, pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Vidal, per un

temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. No estam d’acord per a res amb

aquesta proposició no de llei, ja no estam d’acord ni amb el

títol, nosaltres en lloc de proposició no de llei proposaríem que

el títol fos “proposició de despropòsits” perquè no entenem res.

No entenem la urgència d’aquesta moció, quan molt bé el Sr.

Castells ha fet referència que les proves s’havien de fer a partir

de dia 23 d’abril, i acabar la primera quinzena de maig, i

presentam la urgència dia 26 de maig, ja no té sentit

l’explicació de la urgència.

Ni tampoc, com deia, no té sentit el títol del nom, quan es

fa una llei, senyors diputats i senyores diputades, es per

complir-se, s’ha de respectar, aquesta llei ha estat aprovada al

Congrés de Diputats per majoria absoluta, el Congrés de

Diputats, fins que no es demostri el contrari, representa la

voluntat de la majoria del poble espanyol, almanco quan a

vostès els convé.

Així com presenten aquesta proposició de despropòsits

d’avui, en podrien presentar una demà on diguessin que el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a no complir el Codi Penal, perquè també ha estat

aprovat per majoria absoluta al Congrés. S’imaginen el caos

que armarien? O una altra, en el mateix sentit: el Parlament de

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

l’eutanàsia a partir de demà, això seria el mateix, anar contra

una llei que s’ha aprovat.

Em fa pensar, quan dic això, que vostès, així com han

repetit diverses vegades, diuen que les lleis que són justes s’han

de complir i les que no són justes no s’han de complir, aplicant

i entenent únicament i exclusivament la justícia baix el seu

criteri. Si, com diuen aquí, no tenen clar com han d’aplicar la

LOMCE, collons!, vagin a Madrid i ho demanin i els ho

explicaran; ben igual com quan un alumne no entén les coses a

classe, el professor els ho explica, una, dues i tres vegades i, si

és un bon professor, els ho explica fins que l’alAlot ho entén.

Les poques lleis que ha fet aquest govern de les Illes

Balears, no n’hi ha cap ni una que tengui el consens que ha

tengut aquesta, si les hem de comparar, i vostès únicament i

exclusivament gaudeixen quan han de derogar una llei feta per

un grup parlamentari que no és el seu, per això els diuen el

govern de la conga, surten a ballar quan deroguen una llei feta

abans baldament, com aquesta, sigui aprovada per un congrés

que tenia majoria absoluta de vots dels ciutadans que

conformen el colAlectiu, que són els ciutadans de l’Estat

espanyol. Però els haurem de continuar dient la conga perquè

volen derogar, bé. 

Se m’ocorre un exemple per explicar-los això: si vostès,

envers de ser polítics, fossin metges, ja que no donen mai una

solució al que deroguen, i els vengués un pacient amb

colesterol, vostès li receptarien: miri, senyor pacient, vostè no

pot menjar grasses i no pot beure ni això ni això ni això, adéu

i fins una altra. El normal quan es deroga una llei és que en

posin una altra enfront d’aquesta, el normal és quan diuen al

pacient el que no pot menjar, li posin el que pot menjar, perquè

si no el matarien de fam, i així matarien, o maten, la societat

aquí on vostès governen, que ara en parlarem.

Com podeu parlar tantes i tantes vegades de diàleg, consens

i unanimitat quan aquí sabeu que nosaltres no estam a favor

d’incomplir les lleis? I sí que volem parlar de modificacions de

llei, sí que volem parlar de fer les modificacions que s’hagin de

fer, però evidentment amb diàleg i consens, no només diàleg i

consens de quatre que volem i dels altres no. 

I un poc de seriositat quan parlam, perquè si no, no val; és

a dir, aquí deim “és la setena llei que tenim d’educació des de

la democràcia”, i ho diu MÉS per Mallorca. És vera, però de

les set la primera que ha tret el Partit Popular és aquesta, les

altres sis són del PSOE. Per tant el diàleg i el consens s’ha de

cercar pertot. És la primera llei d’educació que fa un govern del

Partit Popular, és aquesta, i és vera que n’hi ha hagut set, Sra.

Busquets, això sí que ho ha dit bé. 

I després vostès parlen de consens i de democràcia, i jo ho

vull expressar: consens i democràcia quan fan una llei per

llevar les terrasses d’Es Born, fan votar els veïnats; vostès han

dit que volen llevar les terrasses i els veïnats els diuen que no,

i llavors surten vostès i diuen “no en farem d’altre, de consens”.

“Ara volem tomar Sa Feixina; no ho demanarem als veïnats no

fos cosa que també perdéssim.” És...

(Remor de veus)

No és demagògia, no, és la seva manera d’actuar, és la seva

manera d’actuar. I m’agradaria poder acabar els deus minuts

tranquilAlament.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Busquets, això no és un debat.
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EL SR. VIDAL I VIDAL:

Per demostrar que actuen amb lleialtat...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Vidal. Està en possessió del torn de paraula.

Un poc de respecte, gràcies.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Es va fer una pregunta al conseller d’Educació en el passat

ple de 10 de maig, en què li varen demanar si compliria o no la

LOMCE, i va contestar expressament “nosaltres aplicam la

llei”, aplicam la llei. Avui instam que no s’apliqui, el que vol

dir que el conseller ja no l’ha aplicada perquè no ha fet les

proves quan tocava; per tant el conseller no aplica la llei.

Després va continuar dient el conseller: “Nosaltres no som

insubmisos, simplement feim una interpretació concreta de la

revalida (...)”; no és ser insubmís no aplicar una llei? També

seguia el conseller amb altres coses: “Li record que la

Conferència Sectorial d’Educació no s’ha reunit des del mes

d’agost; ara ens convoquen divendres d’aquesta setmana”; és

a dir, fa quinze dies que ja es va reunir. En el tercer punt els

que ha redactat la moció o no han parlat amb el conseller o no

el varen escoltar en el ple o es recorden de les respostes que

vostès varen fer. I a més el Sr. Camps i Casasnovas, que és qui

li va fer aquesta pregunta, ja li avançava, al conseller: “Vostè

no complirà la LOMCE, vostè i la resta de comunitats

autònomes aquí on governen són uns insubmisos”, i emprant

vocabulari menorquí, “açò és el que passa aquí on han vençut

aquells que volen mantenir un statu quo”. Això és el que varen

dir al conseller i això és el que es responia en el ple del

Parlament. I avui som aquí i pareix que som aquí per una cosa

totalment i absolutament diferent.

Jo és que no ho puc entendre. Parlen de diàleg i consens

sempre seguit amb els concerts que han tengut per la facultat de

medicina, aquí on li vàrem donar suport demanant únicament

i exclusivament un certificat de viabilitat econòmica que no han

pogut presentar!, que no han pogut presentar, i dimarts hi ha

una compareixença i veurem si realment ni el PSOE o el govern

de la Sra. Armengol diu que hi havia certificat i no l’ha duit, o

si haurem de donar la raó a Podemos que no n’hi havia. Però i

aquí qui comanda?, em deman. Per jo ja sabeu que comandava

el de Podemos, i de cada vegada n’estic més convençut, i ara

ho tornareu demostrar.

Seguesc insistint: m’agradaria que quan interveniu fóssim

capaços de no fer demagògia, de saber què és el que deim...

(Rialles)

...i el que volem...

Repetesc: m’agradaria que fóssiu capaços de no fer

demagògia, que fóssiu capaços de cercar al diccionari

simplement què vol dir la paraula consens, que quan el llegiu

vegeu al diccionari que consens no vol dir el mateix amb jo

mateix, sinó que consens vol dir consensuar amb els altres,

consensuar amb els que no veuen el món amb els mateixos

vidres de les meves ulleres. Això vol dir consens. Que diàleg

vol dir comentar-ho amb tots, no només amb la meva dona dins

el llit el vespre abans de fer una acció concreta. Això és diàleg

i consens, i m’agradaria, repetesc, que no féssiu demagògia,

que usàssiu les paraules de diàleg i consens, que quan instau el

Govern a no complir una llei sigueu conseqüents, sigueu

conseqüents amb el que vol dir instar el Govern a no complir

una llei, que així com amb tanta frescor, tantes rialles i tant

passar-nos-ho bé avui som capaços, sou capaços, d’escriure el

que heu escrit, que amb la mateixa intensitat podríeu escriure

el que vos he escrit abans: instau el Govern a legalitzar

l’eutanàsia o a aplicar l’eutanàsia aquí, hi hagi llei o no; instam

el Govern a no complir el Codi Penal; instam el Govern a no

complir el codi de circulació, anirem a 200 i ja veurem què

passa.

Senyors regidors, jo vos deman...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, anirà acabant, per favor?

EL SR. VIDAL I VIDAL:

...una mica de seriositat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Jo crec que quasi ja no sé molt bé què

dir, perquè està tot dit.

No, senzillament, mirin, jo em reiter en un fet, és a dir, la

LOMQE clarament és una llei que no ha comptat amb el

consens que requereix una llei d’aquesta magnitud i per la

transcendència i importància que té a tot l’Estat espanyol, i això

és un fet que crec que fins i tot el Partit Popular ja reconeix tot

i que no ho faci públicament, però crec que vostès en el seu...,

per a vostès mateixos ho tenen ja prou clar, i per tant es fa mal

fer defensar-la en aquest moment.

En tot cas aquí concretament estam demanant paralitzar la

realització d’unes proves que francament, com diríem a

Formentera, no tenen ni cap ni centener, i nosaltres per aquest

motiu ho votarem a favor. I no es tracta d’una qüestió

d’insubmissió a una llei, sinó que jo els record que les lleis

estan per fer la vida més fàcil i més coherent a les persones, i

per organitzar la nostra manera de relacionar-nos i de gaudir

dels serveis que ha de proveir l’administració pública, i en

aquest cas aquesta llei, malauradament, en aquest cas concret

i en molts altres, no compleix cap d’aquests requisits. Per tant

em sap greu dir-los que no puc estar d’acord amb la defensa de

la LOMQE, i en concret he de dir també que donaré suport a la

iniciativa presentada per part de MÉS per Mallorca i el Partit

Socialista, i en tot cas ara ens hauran de dir quines esmenes

s’accepten i quines no i com queda, i a partir d’aquí acabarem

de pronunciar-nos. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara la suspensió de la sessió

per un temps màxim de deu minuts. La suspenem una estoneta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyores i senyors diputats. Un cop represa la

sessió, si així pertoca, intervenció del grup proposant per fixar

la posició i assenyalar si accepta les esmenes per un temps de

cinc minuts. Sr. Casanova té la paraula.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Ara el primer que faré serà dir que

les esmenes s’han transaccionat i de les cinc, al final,

acceptarem crear dos punts nous a la PNL: un punt primer, que

seria el número 1, que diria: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de l’Estat a suspendre el desplegament de la

LOMCE.” Així, talment, després ho posaré per escrit.

I un darrer punt, que seria el punt 6, i que diria, al final no

sé qui s’ha quedat les esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, seria el punt 5...

(Remor de veus)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdoni, per tant, seria la que (...) la que quedaria com a

punt 4.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, supòs que seria el punt cinquè, no?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, no, la que acabo de llegir seria el punt 1...

EL SR. PRESIDENT:

1, tenia 3 punts...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

(...) el 2, el 3, el 4 i ara afegiríem un cinquè.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Jo li demanaria que al final llegís tota la PNL com

queda.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. I el punt cinquè...

EL SR. PRESIDENT:

N’hi ha prou amb els acords, l’exposició de motius no cal.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. Després ho llegiré, gràcies.

I pel que fa a contestar, a mi m’agradaria contestar un parell

de coses. Simplement volia dir-li al Sr. Castells, quan deia que

hem aplaudit el Govern, que hi ha una diferència substancial,

és a dir, el dia 28 d’abril la conselleria publica l’ordre per la

qual se suspèn temporalment l’aplicació de les proves en el

punt 1, i en el punt 2 diu que, una vegada aixecada la

suspensió, continués establint el calendari. I per això, el dia 29

es registra la PNL en la qual es diu que s’insta a aturar

definitivament. La diferència és que una cosa és temporal i

nosaltres el que demanàvem era aturar-ho definitivament.

Per tant, a veure, és l’aplaudiment però (...) una

puntualització...

(Remor de veus)

No, no, si no passa res, simplement era una puntualització.

I després l’altra cosa que volia comentar és, a veure, el

comentari del Sr. Vidal, perdoni, Sr. Vidal, però aquesta

vegada crec que s’ha passat de frenada i molt de tros. Parlem

aquí de les proves LOMCE, de la qualitat educativa i no sé què

i vostè contesta parlant de les terrasses del Born. Què vol que

li digui? Si això no és demagògia, que vingui algú a analitzar-

ho. És a dir, vostè el que ha fet avui és demagògia pura i dura,

perquè ha parlat simplement de la conga, de no sé què, de

derogar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, no li pot contestar el Sr. Vidal. Per tant...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Per què no li puc contestar?

(Remor de veus)

Perdona, estic en el meu...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, no l’he tallat. Només que tengui clar que no li pot

contestar. Per tant, no es generi un debat...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo crec que si l’argumentació del Sr. Vidal és que estem

fent pura demagògia, jo l’únic que estic dient és que de

demagògia no se n’ha fet més que per part del Partit Popular,

perquè nosaltres el que hem fet ha estat aquí, presentar una

sèrie de propostes que portem a partir d’una llei, i ja està. Que

ell ho entén com una insubmissió? Nosaltres no ho entenem
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com una insubmissió, nosaltres ho entenem com una manera

d’actuar.

I la llei, la LOMCE, va néixer morta...

(Remor de veus)

..., la LOMCE va néixer morta i, per tant, en néixer morta,

el que demanem és que no s’imposi posar-la.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, pot llegir els 5 punts tal com quedarien?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. A veure... Punt 1. “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de l’Estat a suspendre el desplegament de la

LOMCE.”

Punt 2, tal com està redactat a la PNL, “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actuar

ràpidament per tractar d’aturar la realització de les proves

d’avaluació final de tercer i de sisè de primària, derivades de

l’aplicació de la LOMCE.”

El punt 3, seria el punt 2 de la PNL, “El Parlament de les

Illes Balears insta el Govern de l’Estat a paralitzar la realització

d’aquest tipus de proves, mentre no hi hagi un consens i una

unanimitat en el criteri de desenvolupament de la LOMCE

entre tots els territoris que conformen l’Estat.”

El punt 4 seria el punt 3 de la PNL, que diu: “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a

convocar la Conferència Sectorial, per poder arribar a

posicionaments clars i unànimes en relació amb tots els

aspectes que manquen per desenvolupar la LOMCE.”

I un punt 5, un punt 5, que seria: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a suspendre el

desplegament de la LOMCE, tenint en compte les demandes de

la comunitat educativa.”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. 

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei

RGE núm. 7093/16.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 7063/16, relativa a paralització de les proves

d’avaluació individualitzada derivades de la LOMQE.

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