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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ara sí començam. Bones tardes, senyors i senyores
diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIBAS I RIBAS.

Sí. Maria José Ribas substitueix Sandra Fernández.

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Elena Baquero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de proposicions no de llei RGE núm.
1900 i 1901/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1900/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a
l’adequació del Conservatori d’Eivissa.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1900/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’adequació del Conservatori d’Eivissa. Per a la
defensa per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Sara Ramón, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, el Grup Parlamentari Popular
presentam aquesta proposició no de llei per a l’adequació del
Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera que
consideram molt urgent.

Com a anècdota els diré que durant la celebració de Santa
Cecília, que ja hem passat, vàrem haver de llevar els poals de
l’escenari, la gent sortia dient que quin efecte tan polit havien
fet amb les llumetes dalt dels músics i era l’efecte de la llum
dels focus amb les gotes que queien. 

El Conservatori de Música té ja una llarga història i des del
2000 ja va començar com autònom i des de llavors ha
augmentat molt i ara tenim 360 alumnes i 15 especialitats. El
nou centre va ser inaugurat el 26 de gener de 2011 a l’avinguda
d’Espanya, és un centre molt polit i molt ben situat en el centre
de la ciutat, amb molt bona accessibilitat, que va costar 6,5
milions. Però aquest edifici, que tan sols té sis anys, es
deteriora a marxa forçoses, goteres i humitats obliguen que un
terç de les instal·lacions estiguin tancades, baranes devorades
per l’òxid, bassals a les escales que han produït ja diversos
accidents. 

Creiem que per impartir docència en condicions adequades
i no allargar més aquesta situació, a la qual no hauríem d’haver
arribat, cal posar-se a treballar de forma ràpida i eficient i
analitzar els possibles mals derivats d’aquestes filtracions
d’aigua durant tant de temps que han fet perdre a la terra
estabilitat, els materials estan deteriorats, veure com està el
sistema elèctric i l’origen d’aquest problema. 

Per consegüent, proposam aquests dos punts: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
realitzar l’anàlisi de forma urgent sobre l’estat de les
instal·lacions del Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa”.

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les intervencions i inversions
necessàries per tal que el Conservatori de Música i Dansa
d’Eivissa reuneixi les condicions de seguretat i d’idoneïtat
necessàries per a les seves funcions”. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari
Socialista ha presentat l’esmena RGE núm. 4084/17, per a la
seva defensa té la paraula el Sr. Diputat Enric Casanova, per un
temps de deu minuts. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Ramón, pens que
aquesta proposició no de llei és una proposició no de llei que
és necessària, però crec que s’ho haurien d’haver pensat una
mica abans de presentar-la, perquè, què vol que li digui?, pens
que les condicions del Conservatori de Música i Dansa
d’Eivissa no són les òptimes, el Conservatori de Música i
Dansa, com vostè bé ha dit, s’obre el 2011 en una situació molt
bona, li record que el Conservatori de Música i Dansa
substitueix l’antiga escola d’Arts i Oficis i, per tant, està ben
localitzat i el que resultat una mica patètic és que vengui a
qualificar la situació, perquè llegint aquesta PNL i segons el
que vostè ha dit, allò és, vaja, allà no es pot entrar.
Efectivament, l’edifici té moltes deficiències i hi ha
deficiències de tot tipus.

M’ha sorprès que vostè hagi dit, diu: “una situació a la qual
no hauríem d’haver arribat”. És clar que no hi hauríem d’haver
arribat, i li record que des del 2011 fins a 2015 governaven
vostès i durant aquest període no es va fer absolutament res, no
es va fer absolutament res. Aquesta situació de degotís, d’això,
és una situació en la qual són els problemes derivats d’una
construcció que no es pot qualificar de bona, perquè hem de
qualificar que és una construcció prou dolenta, però durant la
legislatura anterior és va deixar tal com estava, es va deixar tal
com estava, no es va reclamar a l’empresa que es fes el que
s’havia de fer.

Per tant, la situació... aquesta situació tan patètica que tenim
ara és una situació que ve de no haver fet la feina durant els
anys posteriors a la recepció de l’edifici. Aquesta situació en
què ens trobam ara ve de no haver fet la feina de dir a
l’empresa: perdoni, però això no està ben fet. Això per un
costat.

Per l’altra, també es queixen que allà hi fa fred i totes
aquestes coses de manteniment, és clar, que hi falta el
manteniment, no s’ha fet el manteniment durant molts d’anys,
com no s’ha fet el manteniment, idò, què ha passat? Idò, com
tot, si no es fa el manteniment es deteriora.

Per tant, tenim dos tipus de problemes, uns problemes
estructurals que no s’han reclamat a l’empresa i, per una altra
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banda, uns problemes de manteniment que tampoc no s’han fet.
Què ha passat? Quan han passat els anys, idò, això va
agreujant-se. 

De tota manera, estigui tranquil·la perquè, com vostè ja sap,
avui és notícia al Diari d’Eivissa que el Govern arreglarà el
conservatori, malgrat hi hagi problemes difícils d’arreglar. És
a dir, el Govern ho arreglarà. També li he de recordar que a la
mateixa nota de premsa avui mateix el director diu que “destaca
la coherència i responsabilitat de la postura del conseller
d’Educació”, perquè diu: “si la constructora de l’edifici
inaugurat el 2011 ha fet alguna cosa malament el Govern ha de
reclamar els danys i ni els ciutadans ni el centre no tenen per
què assumir els costos”, ha dit el director.

Per tant, en base a això jo li he proposat aquesta esmena en
la qual jo crec que no s’ha de reclamar al Govern, s’ha de
reclamar al Govern que faci el que ha de fer, però també hem
de reclamar a l’empresa que es faci càrrec de la reparació, tant
de les deficiències estructurals i de construcció que han
aparegut com de tots els dany derivats d’aquestes deficiències.
Llegia jo que a l’entrada hi ha uns degoteigs impressionants,
quan han tret el focus s’han adonat que a dalt hi ha un forat. En
comptes de tapar el forat varen posar un focus fluorescent. Per
tant, això l’aigua que entra per allà ha fet malbé la instal·lació
elèctrica, de la qual ara es queixa, l’aigua que entra per allà ha
fet malbé el terra de l’auditori, etc. 

Per tant, crec que la reparació del conservatori va per bon
camí, s’ha compromès la conselleria a fer les reparacions
necessàries, s’ha compromès la conselleria, cosa que no s’havia
fet fins ara, a fer el manteniment i a pagar el manteniment
íntegre del centre durant un any a càrrec de la conselleria i a
càrrec de l’IBISEC, cosa que no es fa amb cap altre centre, i
així poder reparar una calefacció que durant cinc anys no
s’havia fet cap tipus de manteniment. 

Per tant, crec que es faran les reparacions estructurals i el
que hem de fer és fer-les, reparar-ho, però reclamar a l’empresa
constructora que pagui el que ha de fer. És a dir, hem de fer,
demanam en aquesta PNL que es faci el que durant la
legislatura passada no es va fer, que és reclamar a l’empresa
constructora que faci les coses bé. Quan es fa una construcció
abans d’acabar el període de garantia ha d’estar en perfectes
condicions. 

Per tant, pens que la PNL està bé, nosaltres li votarem a
favor, sempre i quan s’accepti la nostra esmena, que és
arreglar-ho sí, però demanar-ho a l’empresa constructora que
és la que ho ha de pagar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. És el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Salvador Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. I
acabam d’escoltar com, una vegada més, el Partit Popular i el

Partit Socialista es responsabilitzen un a l’altre dels problemes
d’un centre educatiu.

En fi, m’agradaria que el Sr. Enric Casanova i la Sra. Riera
prenguessin nota sobre el comentari que faré a continuació.
Podríem dir o podríem titular: com solucionar nyaps, o en
castellà, cómo solucionar chapuzas, en aquest sentit, no? Hem
de mirar cap enrere quan es va licitar aquest projecte,
concretament el 24 de setembre del 2005, amb un import i així
ho veuran aquí... de pràcticament 5 milions d’euros. 

Més sorpreses quan he estat indagant sobre aquesta qüestió?
L’adjudicació i sobretot després d’haver viscut aquests temes
el tema de la Comissió d’investigació de les autopistes
d’Eivissa, al final comença un a agafar pràctica, adjudicació
d’aquesta construcció, 6 del 12 del 05, és a dir, pràcticament
dos mesos i busques; després, import? 4.318.179 euros, és a
dir, 631.000 euros menys que la quantitat original, és a dir, un
12,75% de reducció respecte de l’import màxim. Unes obres
que tenien un període de licitació de divuit mesos i que varen
trigar sis anys a fer-se, torn a repetir, divuit mesos i varen trigar
sis anys a fer-se, haurien d’haver acabat a mitjans de 2017 i no
va ser fins al gener del 2011 quan es va inaugurar.

Quin va ser el cost final d’aquesta obra? La Sra. Ramón ja
ho ha comentat, 6,4; 6,5 milions, és a dir, 2,1 milions més sobre
l’adjudicació o 1,6 milions sobre la licitació, és a dir, un 48%
més sobre l’adjudicació o un 28% més sobre el cost de la
licitació.

Des de Podem parlem d’elefantes blancos en el sentit de...
bé, construccions no inútils, però sí que veiem aquí un
sobrecost, no... i ho torn a repetir, no és una construcció inútil.

Més qüestions, quina és la constructora? Acciona
infraestructuras. Per tant, el que ha comentat el Sr. Enric
Casanova, idò sabem perfectament perquè jo he estat darrere
d’aquest expedient, d’aquest... després que va sortir fa mesos
i ara mateix aquesta qüestió està judicialitzada. Per tant, el que
ha de fer conselleria és reclamar a l’empresa i no ha d’instar el
Govern com el Partit Socialista demana. Jo, sobre l’esmena que
presenta, seria una esmena d’addició, perquè la conselleria ha
de fer la feina, per tant, ha de reclamar a la constructora i és
responsable subsidiària de tots els problemes que tingui.

Continuo... sobretot tirant l’hemeroteca i lloant aquest
fantàstic edifici, un edifici de sis plantes d’alçada, 3.000 m2 i,
en el seu moment, el Sr. Xico Tarrés, expresident del Consell
d’Eivissa, va dir que eren necessaris 200.000 euros de
pressupost per mantenir cada any aquest edifici; sorpresa, ho he
corroborat aquest matí, el pressupost actual és de 60.000 euros
aproximadament, és a dir, un 233% menys del que li
correspondria. Per tant, aquí tenim un altre problema, com ha
comentat el Sr. Casanova.

Més qüestions. El més trist de tot, entre d’altres qüestions,
i avui m’he recordat molt de la Sra. Sureda, que veurem què
passa respecte d’això amb l’estudi i ho tenc apuntat, aquest
conservatori no és de dansa, té només el nom perquè estem
esperant encara els estudis i per tant, faré tot el possible, Sra.
Sureda, el que vàrem aprovar, estarem damunt això.
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Més qüestions, i ja vaig a hemeroteca: “el Conservatorio al
compás de la goteras”, això era concretament del 18, no,
perdó, del 10 del 12: “un edificio que da pena, las lluvias
caídas en estos últimos días han multiplicado las filtraciones
de agua y charcos en este espacio, un auténtico desastre”. La
Sra. Ramón ha comentat diverses qüestions respecte d’això,
sobre aquest tema.

“Nos ponemos el abrigo que aquí hace mucho frío. La
calefacción no funciona desde hace un par de meses y cada
profesor trae su propia estufa”. N’he parlat aquest matí... i en
el seu moment ho he comentat, vaig visitar aquest edifici,
aquest centre educatiu i vaig parlar amb el director, Sr. Iván
Sanz, i em va corroborar ell, i aquest matí he parlat amb una
excompanya que dóna classe allà, i també, és a dir..., que el
professorat hagués de portar les estufes per encalentir-se i els
abrics, és que és surrealista!

Ja ho hem vist en televisió, ho hem vist en mitjans de
comunicació, com tota aquesta qüestió sobre el tema de goteres
i el fred als centres educatius i no només a Menorca, sinó també
a Eivissa en el Conservatori. Tema ja de... veure com està
tancat. 

Més qüestions. Hemeroteca: “La APIMA exige una solución
inmediata a las deficiencias del Conservatorio”, 17 de
desembre, “estado deplorable del edificio”, entre altres
qüestions, “es triste ver cómo después de tantos años de haber
esperado y deseado con gran ilusión un conservatorio digno
para Ibiza ahora se vaya perdiendo día a día”. 

Justament dia 18 de desembre hi vaig anar, com he
comentat, vàrem fer una nota de premsa i des de Podem instem
el Govern que solucioni les deficiències del Conservatori de
Música i Dansa d’Eivissa i Formentera, des de pràcticament la
seva inauguració l’edifici pateix d’una manca de manteniment
i les filtracions es produeixen des del sostre fins a terra, també
tenen un jardí que està completament abandonat.

Continuem. Com el fred enguany..., ha plogut molt i ha fet
fred, especialment al mes de gener, idò, 18 de gener: “docentes
y alumnos van con estufas a clase en el Conservatorio por falta
de calefacción, se pasa frio y estamos con estufas”. És una
qüestió que es repeteix.

“El auditorio del Conservatorio permanece cerrado a
causa de las goteras”, 26 de gener d’enguany. “Es positivo -
com ha comentat el Sr. Enric- que el conseller d’Educació del
Govern haya mostrado interés por el estado del edificio ya que
aquí nadie había dado la cara hasta ahora”. Per tant, idò, bé,
no ho sé...

El 25 de gener hi va ser el Sr. Martí March també allà, però
no va visitar l’illa i va dir: “tiene deficiencias desde el momento
en que se hizo”, encara estam pendents que se solucioni, i en
aquest sentit va dir que faria una auditoria per solucionar la
situació i la calefacció.

I, ja com ha comentat el Sr. Casanova, aquests dies ha estat
el Sr. Conseller allà i llegeixo textualment: “problemas
estructurales de mantenimiento y ejecución de la obra”. Per
tant, és una qüestió que fa molta pena. I l’últim titular: “Marti

March se compromete a arreglar los defectos del
Conservatori”.

És a dir, després em sembla que d’aquesta... breu, però
intensa... tirant d’hemeroteca que vostès han pogut escoltar,
esperem que realment el Govern faci tot el necessari per dotar
de qualitat i solucioni uns problemes que, com ja hem vist, el
Conservatori d’Eivissa és un exemple més de la falta de
manteniment d’un partit i com realment a la fi fem
construccions faraòniques que al final pensem en el continent,
no pensem en el contingut i a dotar-los de persones i del
manteniment corresponent. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la diputada Bel Busquets, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, presidenta. La nostra intervenció aniria cap
a un posicionament en contra d’aquesta proposició no de llei,
perquè pensam que, després de les notícies sortides avui en
premsa, és una proposició no de llei anacrònica perquè la
Conselleria d’Educació...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... sí, la política és així, Sra. Riera...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Els prec silenci i que deixin continuar la diputada que té
l’ús de la paraula, per favor.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No sé si hi ha tal domini de les agendes per anar a quadrar-
ho tot, perquè de vegades és francament difícil fer una reunió
amb algú que està gestionant a les conselleries, no crec que hi
hagi aquesta... carambola, però vaja.

La Conselleria d’Educació... el que és important és que la
Conselleria d’Educació ja elabora un pla d’actuació per
resoldre aquestes deficiències de l’edifici del Conservatori
d’Eivissa que, recordem, va ser proposat l’any 2005 per un
govern en mans del Sr. Matas.

El conseller Martí March ja va viatjar ahir a Eivissa, va
visitar el Conservatori, va veure unes deficiències que pateix
l’edifici i va pactar, juntament amb l’equip directiu, veure... a
més a més de fer un pla real i efectiu per millorar aquestes
deficiències, també prendre unes mesures urgents que... per
atendre les necessitats que hem dit que són de primer ordre.

En un primer moment ja la conselleria ha assumit la
contractació d’una empresa de manteniment de calefacció de
comprovada solvència que ha solucionat una part dels
problemes de la calefacció, i també n’ha assumit el
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manteniment durant un any amb el compromís de trobar una
solució definitiva per a aquesta qüestió, més enllà, a més a més,
de les necessitats urgents del sistema.

Per altra banda, com hem dit, hi ha el compromís de fer un
pla d’actuació, que ja s’està elaborant, amb unes accions que
s’han de fer per solucionar altres problemes d’infraestructures
de l’edifici que es deriven tant del manteniment com de
l’estructura.

I finalment cal recordar que hi ha un procés judicial en
marxa amb l’empresa constructora, amb la qual es vol arribar
a un acord extrajudicial per tal de no allargar gaire els terminis
i poder executar el necessari perquè el centre solucioni les
seves deficiències.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, en el seu
moment El Pi ja va criticar que no s’arribassin a arreglar les
infraestructures educatives d’aquest conservatori d’Eivissa,
sobretot perquè els desperfectes són greus i afecten el
funcionament del centre i perquè no són nous. Els problemes
amb aquesta infraestructura existeixen des del mateix moment
de la seva inauguració.

Hi ha problemes que no es poden arreglar, evidentment,
directament per ventura des de la conselleria, o sí si s’executa
l’aval: es fan les obres des de la conselleria i les cobra amb els
200.000 euros que hi ha aproximadament de l’aval. Jo crec que
així com en molts de municipis es demana que s’executi l’aval,
sobretot abans no passi el temps i després sigui massa tard, per
tant crec que això també ens ho hauríem d’aplicar des del
mateix govern.

Dit això, no sé què passa amb aquest conservatori, però
també pareix que és l’ovella negra perquè, com molt bé ha dit
el Sr. Aguilera, a part dels desperfectes també s’hi havien
d’incorporar els estudis de dansa, i dins el pressupost de 2017
encara no hi sabem..., no hi ha hagut partida i no s’han pogut
fer realitat. Per tant nosaltres des del nostre grup parlamentari
evidentment donarem suport a aquesta proposició no de llei. Sí
que complementaríem que si s’acceptàs l’esmena del Grup
Socialista per complementar, evidentment no substituir sinó
complementar, que o bé arribin a un acord amb l’empresa i
s’arregli ja, o que des de la conselleria s’executi l’aval i també
s’arregli i es pagui amb aquest aval.

La Sra. Busquets deia que és una proposició no de llei... no
ha utilitzat la paraula obsoleta però quasi quasi perquè avui
s’ha anunciar, però justament quines casualitats que hi ha
moltes proposicions no de llei que quan arriben en aquest
parlament per diferents grups que som a l’oposició, un dia

abans o dos sempre hi ha les notícies que allò es posarà en
marxa. Quines casualitats!

Donarem suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Després dels relats
dantescos, i també poètics, perquè sembla que va haver-hi un
espectacle en què les gotes de pluja semblava que formessin
part de la il·luminació, m’ha fet pensar que realment als
estudiants del Conservatori d’Eivissa, probablement els
estudiants de piano, per exemple, podran excel·lir tocant el
preludi número 15 de Chopin, aquell tan famós que
precisament agafa el sobrenom de “Gotes de pluja”, i que
segons la llegenda va ser composat a Valldemossa; o els
estudiants de violí suposo que excel·liran també tocant el segon
moviment de l’hivern, de les Quatre estacions de Vivaldi, que
si són aficionats a la música recordaran que darrere el tema
principal els violins van acompanyant amb un pizzicato que
imita precisament el soroll o la música de les gotes d’aigua.

Bé, bromes a part, i anant al moll de l’os, i espero que les
víctimes del desastre no m’ho tinguin en compte, jo la veritat
és que, bé, tots vostès hi eren, o gairebé tots, vaig tenir fa poc
una conversa intensa, no diré acalorada, intensa, amb el
conseller sobre les obres que fa la Conselleria d’Educació a
través de l’empresa IBISEC. Ja sé que totes les obres donen
problemes i que l’obra pública en general dóna problema, però
aquí tenim entre mans l’obra pública educativa, que és la de
l’IBISEC, que dóna una sèrie de problemes i que sempre al
final parlam de les subcontractacions, dels avals, de totes
aquestes coses. De fet el mateix conseller ja va dir que teníem
un problema molt greu amb les subcontractacions, i jo, com que
saben que en aquest tema estic molt aplicat, vaig fer una
pregunta per escrit per demanar quines mesures pensava
prendre la Conselleria d’Educació per controlar les
subcontractacions, perquè la Llei de contractes permet
perfectament limitar la capacitat de subcontractació (...) d’això.
Tot això no els ho explico per explicar les meves batalletes,
sinó que els ho explico perquè pens que d’alguna manera està
molt bé que veiem cap enrere el que s’ha fet malament, i
evidentment tots estam d’acord que s’ha de resoldre, però jo
crec, i em va saber greu que el conseller s’ho prengués com un
atac, perquè jo li vaig dir clarament que això no és de governs
ni de dretes ni d’esquerres, aquest problema és un altre, és un
problema de gestió pública que està més en l’esfera dels
funcionaris que no pas dels polítics, i a mi m’agradaria que aquí
entre tots tenguéssim un gran consens per demanar que es faci
el possible per corregir això, perquè, escolti, és que això ho
patim a tot arreu. Jo li vaig posar un exemple, al conseller, de
goteres..., em sembla que vaig citar quatre o cinc centres
educatius, sense sortir de Maó, que tenen problemes de goteres.

Per tant insisteixo, i també en això d’alguna manera
comparteixo el comentari que ha fet el Sr. Aguilera: a mi que
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el PP acusi el PSOE i el PSOE acusi el PP, amb això no en
traurem res, diguem, perquè el problema no és del PSOE ni del
PP, el problema, com els dic, és un problema de gestió de
l’obra pública, en aquest cas la que ens interessa a nosaltres en
aquesta comissió, que és l’educativa.

Crec que efectivament, i vostè, Sr. Casanova, que treballa
en un centre educatiu, perquè a mi m’ho ha explicat gent que
treballa a centres educatius, com funcionen aquestes obres, i
cada quan es fan les visites d’obres. Fa un mes que no apareix
ningú, sobretot a Eivissa i a Menorca; el Sr. Conseller em va
dir que a Mallorca funcionava igual. Bé, idò ja és de jutjat de
guàrdia. I un bon dia aterren 25 persones de l’IBISEC per fer
la inspecció de l’obra, i entremig hi ha una subcontracta d’uns
senyors que vénen de... d’Almeria, que vénen a fer el guix, a
posar el guix, i que només pensen a acabar-ho ràpid per marxar
i, clar, perdonin, però les obres que fem a casa nostra, les
petites reparacions que fem a casa nostra les controléssim igual
vostès també tindrien goteres. Això és així, i insisteixo, el meu
discurs no és ni de dretes ni d’esquerres, el meu discurs és que
ens posem tots d’acord per intentar... Per tant amb això també
vull dir que el toma y daca tampoc no serveix de res perquè
tampoc no ajuda en res. Evidentment en aquest cas va per
vostè, Sra. Ramon, amb tota la cordialitat, perquè del que es
tracta és, doncs això, que ens posem tots d’acord a mirar de
resoldre aquest problema.

Clar, quan el Sr. Casanova citava les declaracions que
havien sortit del conseller feia aquestes sentències tan
contundents. “Si s’ha fet alguna cosa malament que ho pagui
l’empresa”; clar, en això tots estem d’acord, però, clar, és a dir,
que s’executi l’aval, que es posin les demandes que facin falta
perquè, com vaig dir al conseller, si no es fa això, si no s’actua
en defensa de l’interès públic i en defensa del patrimoni públic,
perquè al final aquestes infraestructures són patrimoni públic,
bé, per omissió acceptam que el problema no és del
contractista. Doncs si el problema ve del contractista, se li ha
d’exigir responsabilitat i evidentment s’han de posar totes les
eines i tota l’empenta per resoldre aquests problemes.

Per tant, acceptant també totes les crítiques d’oportunisme
que s’han fet per part dels grups de la majoria cap al grup que
ha presentat aquesta proposició, nosaltres hi estem a favor,
evidentment amb la incorporació de l’esmena del Partit
Socialista, perquè evidentment aquí és un problema que, sí, en
part és de la conselleria, però sobretot el que hem de fer és que
la conselleria reclami la responsabilitat del contractista. I
acabaria dient el mateix que vaig dir al conseller: i si no ho fem
estarem reconeixent que el problema sigui de la conselleria,
llavors, perquè, clar..., de la conselleria o de l’IBISEC, perquè
evidentment si al final resulta que la responsabilitat no és del
contractista és que llavors el problema que hi ha hagut és que
l’obra no s’ha dirigit o no s’ha supervisat com tocava.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. La portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Olga Ballester, ha excusat la seva
absència en aquesta comissió per motius personals i, per tant,
no pot ser aquí avui entre nosaltres.

Ara procedeix la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

Idò passam a una petita suspensió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, un cop represa la
sessió i, si així pertoca, intervenció del grup proposant per fixar
la posició i assenyalar si accepta l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i té un temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sí, acceptam l’esmena com a punt 3. Bé, segons
l’argumentació que ha tengut el Sr. Casanova, dir-li que el
conservatori el varen construir ells i en aquell moment no es va
denunciar, ni es va dir que hi havia deficiències, ni es va
requerir la constructora. Vull dir que està molt bé l’“y tu más”
en el qual no entraré, però vull dir que ells hi eren i ho van
recepcionar en mal estat.

També em sorprèn que a les declaracions al diari, avui
sortia que el conseller diu que no sabia que estàs en tan mal
estat, em sorprèn perquè s’han enviat diversos missatges
d’auxili, per dir-ho d’alguna manera, i la resposta que vàrem
rebre va ser..., el 29 de novembre vàrem rebre l’última resposta
que deia que el manteniment de l’edifici, el Decret 110/2010,
del 2 d’agost, estableix que la despesa de conservació i
manteniment a instal·lacions i equipaments van a càrrec del
pressupost del centre. Per tant, no es pot fer a càrrec de
l’IBISEC.

Vull dir que ja estam contents d’aquest canvi de criteri i que
ara vulguin fer-ho per un altre camí, però que ens diguin que no
sabien en quin estat estava i que ara agafin aquest camí, doncs,
la veritat, no ho acabam d’entendre.

Dir-li al Sr. Aguilera, ja sé que a vostès els agrada molt anar
enrera, però jo deman una solució ara, actual. Vostè és un
diputat d’Eivissa i el que ens interessa jo crec a tots, és millorar
l’estat d’aquests al·lots ara que hem vist que ho han passat la
veritat prou malament. I no aniré enrera ni un ni l’altre.

A la Sra. Busquets dir-li això, que la PNL ja es va presentar
fa temps i pensam que si queda aprovada hi ha un compromís,
perquè notícies n’hem vistes moltes i al final no sempre es
compleixen.

A la Sra. Sureda, que els estudis de dansa, seguirem
nosaltres també perquè ens interessa, com a diputats d’Eivissa.
I dir-li que està molt bé l’estudi de viabilitat, però que les aules
estan tancades, precisament per mal estat i per goteres.

Sr. Castells, dir que tal vegada haurem d’instal·lar un
sistema d’efectes especials per ara no decebre els admiradors
de l’espectacle. I la resta, els problemes de l’obra pública, sí
que és un problema que ja seria per parlar a un altre debat, que
és ver, a voltes falta personal a les institucions per supervisar
totes les obres i és un problema que tenen tots els partits
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polítics, ni l’un ni l’altre. Però ara parlam d’un tema en concret.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat passam a la
votació la Proposició no de llei RGE núm. 1900/17, amb
l’esmena acceptada que ha presentat el Grup Socialista,
l’esmena RGE núm. 4084/17, que s’afegeix com a punt 3.

Vots a favor? 12 vots a favor.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1900/17, relativa a proposta per a l’adequació del
Conservatori d’Eivissa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1901/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a
la confecció d’unitats de la quota de professorat als centres
docents públics per al curs 2017-2018.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1901/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a la confecció d’unitats de la quota de
professorat als centres docents públics per al curs 2017-2018.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente,
per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots. La proposta,
la PNL que presentam va referida precisament als criteris per
a la confecció de les unitats de quota de professorat dels
centres. L’any passat la direcció general va treure, va publicar
una ordre, una instrucció on determinava com es fixaven
aquestes unitats i el que proposam són una sèrie de millores per
a l’any que ve, és a dir, amb temps intentar fer una sèrie de
propostes que puguin solucionar els problemes que s’han
produït bàsicament a Eivissa i a Menorca i bàsicament a
professors de suport. I ho fem amb el temps suficient per
intentar que això es pugui arreglar, com a mínim amb la idea de
contribuir.

Sabem que és una llista important de reivindicacions,
reivindicacions que coincideixen amb les reivindicacions que
ens han fet arribar els professors i els pares de qüestions que
pensen que es poden millorar. I sabem que la llista és una llista
llarga, que possiblement la conselleria tendrà possibilitats de
solucionar alguna d’aquestes reivindicacions i que n’hi haurà
qualcuna que, per problemes pressupostaris o els problemes
que siguin, tal vegada quedaran per a l’any que ve, però la
intenció és que s’intentin solucionar.

Bàsicament, la primera seria les assignacions als professors
a centres que tenen alumnat amb necessitats educatives
específiques. Per tant, que aquestes ràtios s’incrementin i que
a més figurin a les estadístiques oficials. 

També la segona petició és respecte dels períodes lectius
per a suport, que el nombre d’unitats de centre, o sigui que

siguin en funció de les unitats  de centre i no pel nombre de
línies. Per exemple, hi ha una diferenciació important que si es
fa aquesta proposa d’hores lectives per línies, tenen 50 hores de
suport. En canvi, si es fa en centres de dues línies, tenen 140
hores. La qual cosa no és massa proporcionat.

Després quant a les ràtios de professors de suport, també els
criteris fixats per l’any passat eren uns criteris de ràtio, fins a
16 alumnes per a l’adaptació curricular de PT i 48 per al suport
d’AL. I aquestes en principi eren ràtios inferiors a la ràtio
fixada per la normativa de l’any 90, que, en un principi, és la
que em diuen que és d’aplicació i fixa ràtios de 12 alumnes. Per
tant, demanam aquí que s’incrementin aquestes ràtios.

Després hi ha una sèrie de qüestions, d’increment de
dotació, de quota de professorat per a les reduccions de
professorat amb més de 55 anys. L’increment de quota de
professorat en els centres que disposen d’aules UEECO, per
augmentar el nombre d’hores destinades, i hi ha persones
d’aquestes aules que formen part dels equips directius,
l’increment de quota de professorat per als centres que tenen
escola matinera, que tenen menjador i que tenen transport
escolar, per augmentar el nombre d’hores destinades a l’equip
directiu, també són insuficients i sobretot i especialment en el
cas de secretaris. L’increment de la quota del professorat en
mitja jornada, especialistes en suport en cas que els membres
de l’equip de suport, els PT o els AL, siguin membres de
l’equip directiu. L’increment també de la quota a mitja jornada
d’un especialista en llengua anglesa en els centres d’una línia
que tenen aprenentatge de llengua anglesa en el sistema de
marc comú europeu de referència de llengües. També en els
centres de projecte lingüístic, de centres que tenguin
aprenentatge de llengua anglesa en educació infantil, també que
s’incrementin les places almanco en un nivell B2 d’anglès. I en
els centres de línia d’un mestre més 1 d’educació infantil,
també que es puguin realitzar suports en educació primària i es
pugui perfilar aquesta plaça en música o en educació física.

També una altra de les peticions de millora seria en els
centres d’educació infantil i primària, la figura d’un
administratiu que és una reivindicació històrica d’aquests
centres per ajudar a la feina de caire administratiu.

Destacar que bàsicament la primera part de les peticions, les
peticions que van destinades a l’alumnat... o a l’increment de
professors i de mitjans en els centres que tenen alumnat amb
necessitats educatives especials, crec que és la més important,
la més necessària en aquest moment.

S’ha de destacar, per exemple, que dimarts passat sortia a
la premsa, per exemple a Menorca, que es fa una reivindicació
comuna per demanar més recursos per als fillets amb
discapacitat, que tant el consell insular, com els ajuntaments,
com la Fundació de persones amb discapacitat de Menorca
havien reclamat a la conselleria l’increment..., denunciaven la
manca de recursos i reclamaven més suport, precisament, als
fillets amb necessitats especials, tenint en compte que no
funcionava el sistema d’integrar aquests fillets amb necessitats
especials a tots els centres si no es feia amb mitjans de persones
que tenguin capacitat per ajudar aquests fillets. És a dir, està
molt bé allò de l’educació inclusiva i posar alumnes amb
necessitats especials en els centres, però si no es disposa dels
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mitjans adequats, de professionals i de tècnics que els donin
suport, idò es dóna el cas que fins i tot sortia publicat que hi
havia pares que no volien dur els seus fillets a l’escola perquè
no estaven degudament atesos, i crec que açò és una situació
bastant lamentable. Avui sortia a la premsa que el delegat
d’Educació deia que aquesta demanda que sortia dimarts ja
estava en marxa, ja estava contemplada per la conselleria, que
s’havia incrementat a partir de gener en dues mitges jornades,
una a Maó i una altra a Ciutadella, però la realitat és que els
pares continuen reclamant un increment, i crec que amb les
propostes que hem fet en aquesta PNL com a mínim s’intentaria
ajudar a pal·liar aquesta situació.

Per tant crec que són propostes..., és ver que n’hi ha
qualcuna que serà més difícil que es pugui atendre, però com
a mínim la part d’atendre els fillets amb necessitats especials
crec que s’hauria per part de la conselleria fer un especial
esforç. I aquesta és la nostra reivindicació, la nostra demanda
en aquest cas, que respecte de les propostes o les esmenes que
presenta MÉS per Menorca ja anunciaria que, clar, des del
moment en què diu que ja no instam el Govern sinó que deim
que estudiï, si vol, aquesta possibilitat, la PNL queda sense la
vocació que té el Parlament de demanar que faci coses el
Govern, o que faci estudis, que estudiï la possibilitat. En tot cas
acceptaria que la primera part fos instar el Govern, perquè és
la més important, i deixaria l’apartat 4, acceptaria ara aquesta
transacció de dir que estudiés les altres reivindicacions, que sé
que són necessàries però que tal vegada hi haurà més
problemes de tipus pràctic o econòmic per executar. 

I aquesta és la nostra proposta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari MÉS per
Menorca ha presentat les esmenes RGE núm. 4163, 4164 i
4165/17. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Diputat Josep
Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Lafuente, nosaltres
realment, tal com està redactada aquesta proposició no de llei,
no hi podem donar suport, no hi podem donar suport perquè
considerem que ni podem ni és la nostra funció dictar a la
conselleria els seus documents reglamentaris de més detall.
Clar, aquí és que no estem parlant ni d’una norma
reglamentària, estem parlant d’uns criteris de distribució de la
quota de professorat sotmès a uns criteris, alguns d’ells molt
tècnics, discutibles, evidentment, no dic que no els puguem
discutir, però realment crec que una PNL amb l’estona de debat
que tenim no ens permetria ser prou curosos per dilucidar si
aquestes modificacions de criteris que vostè proposa són les
que toquen o no són les que toquen. 

Que, per cert, aquest debat vostè el pot plantejar perquè hi
ha uns criteris que fins ara no hi eren; per tant per primera
vegada tenim un document, que evidentment, bé, una mica em
recorda el debat que vam tenir del Pla d’infraestructures. Clar,
un cop ho tenim negre sobre blanc és molt fàcil criticar
precisament perquè s’ha transparentat i tots ho podem debatre.
I també és una garantia d’equitat i de tractament igualitari dels

diversos centres; aquests criteris, com vostès saben, són uns
criteris que de fet preveuen una aplicació progressiva en el
sentit que hi ha uns valors de referència per atribuir la quota de
professorat, la quota de professorat de suport, però sempre que
no suposin una variació molt gran respecte del que ja hi havia,
de manera que s’intenta a la llarga que la situació del personal
docent en els centres sigui la mateixa en funció de necessitats
i criteris objectius. També és veritat que a vegades els criteris
objectius no donen resposta a totes les necessitats, perquè a
vegades posem en un mateix sac nens que tenen la mateixa
classificació administrativa quant a la seva problemàtica, i que
poden donar, diguem, una casuística molt diferent.

Però bé, tanco aquest parèntesi que vostè ha pogut presentar
aquesta PNL perquè hi ha uns criteris, i això és una bona
notícia. I tanco aquest parèntesi resumint d’alguna manera,
perquè li deia que no podem donar suport a aquesta PNL; no hi
podem donar suport per una qüestió de competència, perquè
això és un parlament, no és un servei de la conselleria, i per tant
no hi podem arribar amb aquest nivell de detall. I després per
un altre tema molt important, perquè aquí vostè planteja tota
una sèrie de coses que tenen un impacte pressupostari;
aleshores nosaltres no podem alegrament instar el Govern a
prendre tota una sèrie de mesures que no podem ni calcular, ni
vostè ni jo no sabem, Sr. Lafuente, l’impacte pressupostari que
això té. Per tant nosaltres si de cas... és d’alguna manera la línia
cap on van les meves esmenes. El que podem fer és fer partícip
el Govern d’unes idees, d’unes problemàtiques que nosaltres
creiem que estaria bé plantejar-se, i podem fer partícip el
Govern perquè, com vostè ha fet molt ben fet fent la seva feina,
que és fer-se ressò de les propostes que sorgeixen del mateix
sector, doncs més o manco tots tenim clar que hi ha línies de
millora cap on hauria d’anar aquesta distribució del professorat,
els criteris per distribuir el professorat. Per tant, si això fossin
criteris de reflexió, fossin uns elements de reflexió que posem
a disposició del Govern i que políticament, és a dir, en el nivell
de detall polític nosaltres ens posem d’acord en el fet que
estaria bé que el Govern s’ho mirés, jo hi podria estar d’acord,
però amb aquest nivell de detall evidentment no podem fer-ho.

Per tant, en resum, hi veig aquests dos problemes. És massa
concret el que vostè proposa i no tenim les condicions per
debatre amb el rigor que tocaria el que vostè proposa, i no
podem adoptar aquestes decisions que tenen un impacte
pressupostari d’una forma..., sense les condicions adequades.

Pel que fa a les meves esmenes, per tant, han anat en la línia
que li deia de, primer..., i aquestes esmenes les he fet realment
perquè crec que és bo fer arribar el missatge al Govern que
aquests criteris s’han de revisar, s’han de revisar i per tant el
Parlament diu “escolti, mirau-vos-ho perquè hi ha alguns
elements que potser es podrien millorar”. Per tant jo he
substituït l’expressió “instar” per l’expressió... -perdó, que no
tinc l’esmena al davant- per l’expressió “que es tinguin en
compte, si escau, els següents aspectes”. I no sóc gens irònic ni
cínic si li dic que penso que realment es tindran en compte,
perquè crec que des de la conselleria s’és perfectament
conscient que hi ha alguns d’aquests elements que s’han de
millorar.

Aleshores jo, de tots els elements que vostè ha afegit, tant
en el primer paquet, en els primers punts, jo m’he limitat a
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presentar una esmena d’un tema que crec que no ha quedava
prou clar. Suposo que vostè es referia al mateix, però parlava
dels alumnes que estan en programa, i aquí jo sí que m’he
volgut fer ressò doncs d’una idea molt recurrent quan m’he
reunit amb equips directius, que és que el criteri per assignar
professorat de suport no siguin les adaptacions curriculars
significatives sinó els alumnes amb necessitats educatives
especials, que és un col·lectiu molt més ampli al qual sempre
al final el personal de suport acaba donant suport. És a dir, de
fet el personal de suport és per donar suport a aquests nens, els
nens que tenen (...) curriculars significatives evidentment també
necessiten un tipus de suport, però és un tipus de suport més
dirigit al tipus d’aprenentatge que han de tenir aquests nens i no
a les circumstàncies concretes de les dificultats que tenen
d’aprenentatge aquests nens que això fa que siguin considerats
com a alumnes NESE.

Per tant, crec que aquest criteri seria molt més adequat i, per
això, he volgut fer aquest aclariment i posar-ho en un punt
diferent, perquè els altres punts, en cas que vostè acceptés les
meves esmenes i acceptés que es votassin els punts per separat,
als altres punts no hi votaria a favor.

Respecte del que podríem dir cordialment la llista als reis,
que és tot el quart punt, no?, que és tot el que... tot el que a tots
ens agradaria que hi hagués als centres educatius, com que ens
agradaria que hi fos, algunes coses més que altres perquè hi ha
algunes coses que jo pot ser no les veig com a prioritats... com
a problemàtiques prioritàries, però bé, la majoria, doncs, em
sembla que tots més o manco les podríem compartir. També,
diguem, per fer possible eventualment votar a favor d’aquest
apartat, també he afegit, he canviat l’epígraf, el títol de
l’epígraf de manera que en lloc d’”altres millores necessàries”
fossin “altres millores a considerar”, altres temes que es
considerin perquè, en funció de la disponibilitat pressupostària
que hi hagi, es puguin millorar. Però havia de canviar el títol
perquè si no es podria entendre, doncs, que d’alguna manera
instàvem el Govern a fer aquesta despesa sense saber si hi ha
la disponibilitat pressupostària oportuna.

Això és tot, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari... ara
passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la diputada Laura Camargo,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta, bona tarda a tothom. Bé, un poc també
en la línia del que ara explicava el Sr. Castells, nosaltres
pensam que aquí, en aquesta proposició no de llei, es tracten
qüestions que són molt importants, que són o que abasten
l’horitzó de cap on haurien d’anar les coses. També, per un
altre costat, es pot fixar i es pot marcar aquest horitzó perquè
ja hi ha uns criteris que, a diferència del que passava abans,
s’han establert.

No deixa de resultar sorprenent, i jo em deman també si el
Partit Popular fixaria els mateixos criteris en cas de governar i

de tenir en les seves mans la Conselleria d’Educació, perquè la
idea que tenim fins ara de quan el Partit Popular governa i de
les polítiques que fa en matèria educativa no són precisament
tenir tanta cura pels equips directius dels centres públics, sinó
més aviat fer llistes negres. I resulta prou paradoxal, resulta fins
i tot sarcàstic que ara presentin o manifestin aquest interès pel
que diuen els equips directius. 

No és que nosaltres hi estiguem en contra, pensam que hi ha
una brúixola en certes qüestions que planteja la proposició no
de llei que poden ser d’interès, per exemple, en el punt 4 hi ha
diferents... apuntar, per exemple, punt b), punt c) i especialment
punt g), que hi estam totalment d’acord, i sí que en aquest sentit
estaríem també disposats a acceptar aquest punt 4, si es pogués
afegir l’esmena de MÉS per Menorca, que explicava el Sr.
Castells, que diu, “altre millores a considerar”, això que el Sr.
Castells ha anomenat la llista dels reis, que crec que no hauria
de ser la llista dels reis perquè són qüestions que resulten prou
necessàries després del desmantellament de l’educació pública
que vàrem veure durant la passada legislatura.

És clar, també hi ha una altra qüestió i és que algunes de les
coses que es plantegen en la proposició no de llei ja es fan, si
bé no de la manera que es planteja exactament en els punts
d’aquesta PNL, sí que hi ha hagut un canvi, perquè aquí ja hi ha
uns criteris. Quins serien els criteris que nosaltres
consideraríem adients? Pel que fa al tema de la dotació
d’orientadors i psicopedagogs per centre, seguint les
recomanacions de la UNESCO i del MEC de l’any 2013, la
ràtio hauria de ser d’un orientador i psicopedagog per 250
alumnes. Ara mateix, segons xifres que ens passen, per
exemple, d’Eivissa, la ràtio és d’un orientador per més de 1.200
alumnes. És clar, efectivament, l’horitzó hauria de ser un altre
i la situació hauria clarament de tendir a la recomanació que fa
la UNESCO i no pas tenir aquesta sobrecàrrega que impedeix
una atenció a aquests estudiants i, en general, als estudiants,
que pensam que és molt necessària.

Llavors, des del nostre punt de vista pensam que no és una
PNL que sigui rebutjable per se sinó que crida l’atenció que el
Partit Popular, una vegada més, ens sorprengui amb aquestes
propostes de millora de l’educació pública, això sí, tenint en
compte les recomanacions dels equips directius principalment,
i, per tant, nosaltres acceptaríem, si es fa votació separada, el
punt 4, amb l’afegit de l’esmena de MÉS per Menorca.

Respecte de les altres esmenes presentades per MÉS per
Menorca, pensam que són un poc... bé, això o es vota o no es
vota, no?, és a dir, o s’hi està a favor o no s’hi està a favor,
però “tenir en compte si escau”, “convendria considerar”,
pensam que són atenuants que la veritat és que per a nosaltres
no tenen tant de valor.

Per la meva part, res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la diputada Bel Busquets, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:
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Moltes gràcies, presidenta. Sí, la veritat és que és
sorprenent que el partit polític que governava amb majoria
absoluta la legislatura passada i que es va donar a conèixer per
la persecució dels docents, ara ens parli de quota del
professorat després d’haver-ne tret devers mil al carrer. Aquest
pacte, en canvi, ja n’ha recuperat més de sis-cents.

També cal explicar que és cert que moltes d’aquestes
demandes que es fan en aquesta proposició no de llei són
desitjables, però ara que escoltava la companya de Podem, que
ens deia que la UNESCO recomana o demana que aquesta ràtio
s’acompleixi, igual que demana unes ràtios d’alumnat-
professorat, com demana quin és el percentatge del PIB que
s’ha de dedicar a educació, dóna unes directives, sé que és molt
repetitiu, però cal dir que el que no podem complir és amb un
bon sistema educatiu, amb una bona gestió del sistema educatiu
si no milloram el finançament, i deman que no es buidi de
contingut la paraula finançament, perquè darrerament en
parlam molt, però el que cal ja és fer un cop de timó i canviar
absolutament aquest infrafinançament que patim a les Illes
Balears, perquè si tenguéssim el finançament adequat moltes
d’aquestes demandes es podrien demanar, tendríem els
conservatoris amb totes les especialitats, amb tota la
infraestructura ben adequada, etc.

Cal explicar, front l’afirmació que ha disminuït el
professorat de suport, que hi ha hagut un augment de 140
persones. Tal vegada a algun centre ha disminuït la plantilla
perquè en legislatures anteriors, i no dic no només l’anterior
sinó en anteriors legislatures, no s’aplicaven uns criteris
objectius i públics a l’hora d’establir les dotacions de PT i AL
sinó que s’anava a cop de demanda. També recordar que
l’anterior legislatura sí que es dotava d’AT en lloc de PT,
professionals de Pedagogia Terapèutica. També es dotava de
personal, però tal vegada no amb la qualificació adequada.

Els criteris de dotació de personal es fan atenent dues
qüestions, per una banda, la dotació bàsica que té en compte les
unitats i les línies de cada centre i, per l’altra, les necessitats
educatives de l’alumnat. Per tant, el respecte al sil·logisme que
a més necessitats, més suport.

La veritat és que aquesta PNL en un apartat parla de suport
i respon a qüestions que van en la línia del personal de suport
dels centres, serien els punts 1, 2 i 3, i en el punt 4 parlam, i
perdonau la repetició de la metàfora, de la carta als reis, que no
serien de La Zarzuela sinó que serien els d’Orient, amb un
mescladís prou considerable. 

Passant als punts, explicar un poc quins apartats es
compleixen, que és aquesta carta que tal vegada no s’ha
contrastat a veure si ja es produïa o no, per exemple, aquestes
hores... majors de 55 anys, ja des de l’any 2016 s’hi ha donat
resposta i hi ha  aquestes hores per disminuir l’horari. Pel que
fa a les aules, tenir una aula UEECO, que és d’unitat
especifica... ai, no me’n recordaré ara, de currículum... bé, les
sigles són UEECO, són unes aules específiques perquè alumnat
que té moltes necessitats... unes necessitats educatives
significatives puguin així i tot fer la vida dins el centre, tampoc
no necessiten una quantitat extraordinària d’hores dedicades a
equips directius, sinó que en tot cas ja tenen una quota
específica que tenen... el seu PT i unes hores, normalment, o un

professional més AT per atendre les necessitats d’aquests
infants, que és al cap i a la fi el que és necessari.

Després també es demanen més..., es nota que està feta des
del punt de vista dels equips directius perquè es demanen
moltes qüestions que afecten equips directius, per exemple, més
serveis complementaris, si fan escola matinera, si fan menjador
hi hagi més professorat per poder-ho dedicar... tot i que és
veritat que des de la conselleria es treballa per aconseguir més
personal d’administració als CEIP.

Després també es parla que... bé, es parla del nombre de
PT, també..., ah, sí, si els PT formen part de l’equip directiu,
també que hi hagi més quota d’hores i... s’ha explicat que hi ha
com a una borsa d’hores que els equips directius distribueixen,
que això funciona prou bé a primària, als CEIP, distribueixen
aquestes hores per tal d’atendre les feines de gestió que serien
pròpies de l’equip directiu amb les feines pedagògiques.

I també hi ha aquí, un poc aquest punt que sempre surt quan
hi ha propostes de... en mans del Partit Popular, sempre surt
l’anglès, aquest anglès que va ser tant central en aquella
anterior legislatura, que va dotar de molts de professionals
d’anglès en aquella legislatura, però va retallar altres
especialitats perquè l’augment del professorat d’anglès, s’ha de
dir també que... era... exponencial respecte de les retallades que
hi havia en altres professionals i s’ha de parlar que durant
aquesta... en el que duim de legislatura ja s’han augmentat 329
professors pel que fa a primària.

També es parla molt de perfilar places per a l’anglès i ara
que estam en un moment en què hi haurà oposicions o que tot
el tema del perfil de places s’ha de dur a meses de negociació
sindicals... no és adequat presentar-ho tal vegada en una
proposició no de llei aquí al Parlament, com ara explicaré
finalment el sentit, un poc, de tota la PNL.

I finalment, parla dels administratius al CEIP que això sí
que és ver que és una demanda generalitzada, crec que la fan a
tots els centres, però que, així com a secundària hi ha personal
administratiu, als centres de primària no n’hi ha, i també han de
fer moltes tasques administratives de les quals s’ocupa el
mestre que fa de secretari en aquell moment. I sí que hi ha una
proposta que s’està negociant amb la Conselleria d’Hisenda,
que és de... els centres de tres línies que puguin tenir un
administratiu tots els dies, als centres de dues línies una
persona tres dies la setmana i als centres d’una línia una
persona dos dies la setmana, per tal de restituir un poc aquesta
demanda que hi ha hagut, que sabem que és històrica.

Ara bé, la reflexió final és: és competència de la Comissió
d’Educació del Parlament acordar quines són les quotes de
professorat en general, de professorat de suport, les dotacions
de personal d’administració i servei dels CEIP? Hem de fer la
feina a la conselleria? El legislatiu ha de fer la feina de
l’executiu o el que cal és deixa treballar la conselleria, que és
l’encarregada de gestionar el servei públic i que a més ha de
negociar molts d’aquests aspectes amb les meses de negociació
sindicals? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. S’han dit
moltes coses respecte d’aquesta proposició no de llei, que
veiem que també és cert que abraça molts d’àmbits, i ens
agradaria fer-ne una sèrie de consideracions.

Sabem que reduir les ràtios és un compromís de la
Conselleria d’Educació durant aquesta legislatura i ja hem
manifestat en altres ocasions el nostre vot de confiança que es
faci feina per complir aquesta promesa. Ara bé, també és cert
i innegable que aquest curs 2016-2017 s’ha produït una
disminució de professorat i tècnics de suport sobretot a Eivissa
i Menorca, i això també som conscients que no es pot permetre.

Tot i que en línies generals estam a favor del que es proposa
en aquesta proposició no de llei, vull fer esment d'algunes
dades concretes que em semblen especialment interessants.

Pel que fa al punt 3 hi ha alumnes amb necessitats
específiques que no sempre són alumnes amb adaptacions
curriculars significatives, però que igualment necessiten
especialistes, PT i AL. Per això trobam adient que les
condicions que es tenguin en compte per establir la quota del
professorat de suport sigui el nombre d’alumnes que estan en
programa, independentment de si són adaptacions curriculars
significatives o no.

També estam d’acord que es produeixi aquest increment de
la dotació de la quota del professorat per cobrir les reduccions
de majors de 55 anys i, així com ha dit la Sra. Busquets, ben fet
si ja s’hi dóna resposta. 

Un altre aspecte que creiem que s’ha de tenir en compte és
quines necessitats tenen alguns centres pel que fa a l’escola
matinera o al transport escolar, perquè sí que és cert que hi ha
molts de centres que ho tenen ben organitzat i coordinat i no
suposa al professorat dedicar-s’hi molta estona.

Hi ha centres que necessiten, però, personal amb alumnes
que estiguin vigilats i aquí posaré l’exemple de l’IES Sant
Marçal, on els alumnes esperen de dues a tres al patí fins que
passa el bus a recollir-los.

D’aquí hi ha altres punts amb els quals no estam totalment
d’acord, seria al punt 4.e), on crec que les ràtios en especialista
de llengua anglesa s’han reduït prou, que sí que és cert que
sempre és millorable... baixar ràtios per tenir una millor qualitat
d’ensenyament, però pensam que, com dic, ja s’han reduït.

I pel que fa al punt 4.f) des d’El Pi sempre hem dit i ja...
quan es va aplicar el TIL que un B2 d’anglès ens sembla
insuficient per dur a terme projectes lingüístics en anglès i que
s’hauria d’exigir el nivell C, si volem aconseguir l’excel·lència
en l’ensenyament en llengua anglesa, perquè també és cert que,
si ho recorden, el nivell B2 es va donar molt alegrament i la
gent no estava capacitada per a després poder donar un
ensenyament de qualitat als infants.

Pel que fa a la resta de punts de la proposició no de llei, hi
estam d’acord i per tant, hi votaríem a favor.

Sí que és cert que ens semblaria bé, sobretot pel que fa al
punt 4, l’esmena que ha presentat el Sr. Castells, perquè de la
mateixa manera que per exemple al punt 4.g), que és una
reivindicació on se sol·licita la figura d’un administratiu, també
pensam que hi ha altres prioritats que... amb els doblers que hi
ha s’han d’executar i per tant, és cert que ara mateix crec que
no és tan prioritari, que no vol dir que no sigui necessari.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diputat Enric Casanova, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo volia fer també una sèrie de
consideracions, s’han dit moltes coses ja i crec que és repetir,
però bé, crec que aquesta proposició no de llei en un primer
moment, quan la llegeixes sorprèn, així d’entrada sorprèn que
des del Partit Popular ara es vulguin fer els criteris per fer
quotes, és a dir, ha estat en conselleria governant un munt
d’anys i de sobte és quan arriba al Parlament quan vol fer
quotes, mentre era a la conselleria no volia fer quotes, almanco
no volia tenir criteris per fer les quotes, les quotes les havia de
fer irremeiablement, però no... per tant..., però bé, benvingut
sigui que si s’han de fixar criteris, està bé, està bé que
reconegui que per fi s’han posat criteris. Ara, també hem de
reconèixer, com ha dit la Sra. Busquets que aquí venim... al
Parlament, som el legislatiu i no l’executiu; llegint això tenim
la sensació que treballam aquí a la Direcció General de
Planificació, fent quotes i fent plantilles. Per tant, jo crec que
cada cosa ha de ser al seu lloc i el document..., els criteris de
fer plantilles, el criteris de fer quotes s’han de fer a la
conselleria i no al Parlament. Està molt bé que nosaltres instem
a dir com estaria bé, com no estaria bé. Com ha dit la Sra.
Camargo, hem de marcar un camí cap on hem d’anar, però no
posar-los en coses concretes.

Entre altres coses, i ho ha dit també, perquè quan justifica
la PNL ja diu: ja que l’any passat es va fer, és a dir, li volem
dir, com que abans no s’havia fet mai, ja que l’any passat es va
fer i ho han publicat, doncs ara millorem-ho. Això està molt bé.
Ara també li he de dir una cosa, no es fan de qualsevol manera,
els criteris es fan, es consensuen i després es pacten, es pacten
allà, a l’àmbit on s’han de pactar. Aquests criteris no són
discrecionals, aquests criteris no els posa la conselleria perquè
sí, aquests criteris igual que són públics, es porten a la mesa
sectorial que és on es pacten i és on es dóna el vist i plau. I a
partir d’aquí s’elaboren les quotes.

Per tant, si fem uns criteris i a més a més pactar-los a la
mesa sectorial, nosaltres des d’aquí hem de dir com s’han de fer
aquests criteris, nosaltres podem marcar línies. Per això jo crec
que l’esmena que ha presentat el Sr. Castells és molt encertada,
és a dir que es tengui en compte, si escau, qui ha de tenir en
compte la conselleria i després la mesa sectorial. La mesa
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sectorial és la que ha de decidir. I després s’envien a centres i
gràcies a aquests criteris comencem a ser objectius. És a dir,
defugim de la subjectivitat de l’elaboració de les quotes, allò
que era tan característic de quien no llora no mama. Idò no, ara
tots tenen uns criteris, uns criteris contundents.

Per tant, jo penso que aquesta PNL la finalitat és bona, però
crec que la redacció no. La redacció no és bona perquè és una
redacció que no està feta en clau de PNL, sinó que està feta en
clau de contestar a la conselleria, o demanar a la conselleria
una sèrie de coses. I de fet, la prova està en el punt 1 quan posa
els criteris de l’assignació respecte del que preveu el punt 3 de
l’apartat de criteris del 2016. Home, a veure, nosaltres si volem
marcar uns criteris d’assignació d’unitat els marquem i ja està.
El que passa, què volem que els alumnes NESE i els alumnes
ACI restin, d’acord. Quants en volem? Un, dos, tres, els que
siguin, ho marquem, però no fem referència.

Per tant, jo crec que nosaltres el que hem de fer aquí és
marcar línies, les línies són quan hi hagi alumnes escolaritzats
NESE s’han de reduir les ràtios. El percentatge és 25%, un
menys, 30%, dos menys, etc. Però a partir d’aquí ja després que
ho articulin conforme sigui.

Respecte del tema de ràtios, el punt 2, el tema que dèiem de
les línies, perquè a més, això que posa aquí no s’entén que hi
hagi una línia de 50 hores de suport i dues línies en 40.
Perdoni, és perquè això està mal passat, això és d’un centre,
perquè quan es fan quotes..., vostè sap que el personal d’un
centre té dues parts, una part de plantilla, la part de plantilla és
aquella que és de caràcter orgànic i per tant, està establert
tantes línies, tant professorat de suport, perquè això és de base.
I a partir d’aquí s’elaboren les quotes. Les quotes sí que diuen
no són unes línies, sinó les unitats i a més a més de les unitats
els alumnes que n’hi ha per a cada unitat.

Respecte del que es parlava d’això, clar, aquí es pot donar
el cas que d’un centre de dues línies amb moltes unitats i amb
molts alumnes amb necessitats educatives que tengui més
suport que un centre de tres línies. Un centre de línies que, per
les raons que sigui, no té alumnes de suport, tindrà menys hores
de suport, i això és així. I si no, hi ha una diferència territorial
substancial. Per què a Eivissa i Formentera tenen unes
necessitats de suport? Perquè tenen molts NESE, per què tenen
molts NESE? Perquè tenim una escolarització de caràcter
extraordinari brutal. I aquesta escolarització de caràcter
extraordinari brutal genera una quantitat de NESE que
necessita més personal. Per tant, hi haurà centres de dues línies
amb molt alumnat nouvingut, amb molt alumnat NESE que
necessitarà molt de suport. I centres de tres línies de la part que
l’alumnat és més estable i per tant, necessitarà menys suport.
Per tant, això que hi hagi línies o no, el que interessa és, fa falta
el recurs? (...).

I després jo també volia parlar del punt 4. El punt 4 a mi...,
és la carta als reis de sempre. Però a mi m’ha recordat el que
escrivia la meva filla quan feia la carta als Reis, que sempre
deia: y lo que vosotros queráis. Ella sempre deia això, això de
y lo que vosotros queráis, és així. És a dir, el que vostè vulgui,
perquè jo aquí poso tot el que s’hagi de menester. 

El professorat major de 55 anys, això ja hi és, això ja hi és,
això ja hi és, i li ho dic en primera persona, bé, en primera del
meu cònjuge.

Després la resta, també es té en compte. Tot això i això faig
una referència que sempre ens fa la Sra. Sureda, tot això què
val? Tot això què costa? És a dir, costa poc, costa molt, aquí
venim..., venga, demanem, venga suports... Venim a demanar,
total, com que no ho hem de pagar nosaltres, és que sembla que
no ho haguem de pagar nosaltres, i ho paga el Govern i el
Govern com que no són ells, són los otros, doncs no cal. Per
tant, és veritat!

(Remor de veus)

És veritat, és així o no? Perquè si no hi ha el punt g), el punt
g) ja és total, la figura de l’administratiu, que consta que hi és,
perquè aquí demanem coses de funció pública, li dic que hi ha
centres que tenen figura administrativa. És una figura que es
reivindica des de fa dècades, no anys, sinó dècades. I jo el que
li diria és que aquí li podríem fer una esmena, perquè podríem
posar: “Dotar els centres d’educació infantil d’una figura d’un
administratiu per ajudar els equips directius a reduir el volum
de feina de caire administratiu, de manera progressiva i sempre
que la legislació estatal en contractació de personal ho permeti,
i el Govern estatal transfereixi els recursos necessaris per fer-
ho”. Per tant aquesta esmena es podria augmentar, és a dir, si
nosaltres volem demanar que Funció Pública augmenti la
contractació de personal i per altra banda no podem augmentar
la contractació de personal perquè hi ha una cosa que es diu
bloqueig de l’accés a la funció pública, que està limitat per la
taxa de reposició, ja no ho podem fer. Per tant aquí demanem
que es contracti més personal, però allà no demanem que ens
deixin contractar més personal. Ens ho han d’aclarir.

Per tant crec que aquesta PNL, el fons és molt bo, la idea és
molt bona, però primer la redacció no és encertada, el nivell de
concreció és massa elevat, i els efectes econòmics tant de la
Conselleria d’Educació com de les altres conselleries tampoc.
Per tant crec que seria més convenient fer-ho amb pla de
recomanacions, instruccions, etc. Per això acceptaríem si
s’accepten les esmenes que ha presentat MÉS per Menorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Continuam. Bé, continuam, i ara intervenció del grup
proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes, per un temps de cinc...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc ha estat general
la consideració, la reflexió dels diputats respecte del fet que
aquesta PNL era massa concreta i que per açò tal vegada no era
adequada a la funció de la comissió. Jo crec que, bé, una de les
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funcions del Parlament és el control del Govern, i per tant
determinar coses que no funcionen o que podrien funcionar
millor, i demanar que el Govern les faci. Si ho feim d’una
forma súper ambigua, sense concretar, malament; si concretam
massa, idò també concretam massa. Jo crec que està dins les
funcions del Parlament veure que hi ha un dèficit a una
normativa, veure que hi ha unes necessitats precisament en
alumnes amb necessitats especials que no es compleixen, i
reclamar la solució al Govern posant una opció damunt la taula.
S’accepta o no s’accepta, però aquesta és l’opció que es
presenta.

Evidentment són reivindicacions que..., o sigui, hi ha hagut
uns criteris que s’han aprovat l’any passat, però també s’ha de
reconèixer que hi ha determinades coses que no funcionen,
d’aquests criteris, i per exemple el que manifestava abans dels
pares amb fillets amb discapacitat a Menorca, que protesten
precisament de l’aplicació d’aquests criteris en fillets amb
necessitats especials, amb una oposició pràcticament unànime
de pares, ajuntaments, consell insular i associacions de
discapacitats, que demanen que amb aquests criteris s’ha perdut
personal de suport o no es té l’atenció necessària dels fillets
que tenen necessitats especials, i hi ha una coincidència total i
absoluta amb les persones afectades per açò. És a dir, que els
criteris no acaben de funcionar. Per tant com a mínim crec que
açò s’hauria de considerar.

Se’ns diu: “Bé, és que el PP ara... comença a fer
reivindicacions en matèria educativa quan havia maltractat i
perseguit els docents, etc.”; (...) no a base de repetir una cosa
que jo crec que no és certa, al PP li va tocar governar en una
època complicada i difícil, va fer coses correctes i segurament
es va equivocar en qualque cosa, però amb uns recursos i amb
una situació econòmica molt diferent de la que es troba en
aquest moment, i per tant jo vull reivindicar que al PP, al Grup
Parlamentari Popular i al Partit Popular, segurament amb idees
diferents de les que tenen vostès, l’educació és una qüestió que
li ocupa i li preocupa, i sempre li ha preocupat i li continua
ocupant. Per tant per açò presentam propostes, per intentar
millorar les coses.

Respecte de les esmenes, clar, a la primera part, que serien
els punts 1, 2 i 3, la primera esmena que fa MÉS, clar, diu que
es tinguin en compte, si escau, els següents aspectes... Aquesta
no la podríem acceptar perquè si no, no es tindran en compte
per a res; és a dir, jo crec que instar el Govern a solucionar
sobretot el tema de les ràtios de personal de suport a alumnes
amb necessitats especials crec que no hi podem renunciar.

La segona esmena, que és una esmena al punt 3, estic
d’acord amb el redactat, és a dir, que el redactat del Sr. Castells
és molt més clar que el nostre, però hi ha una cosa que no
m’agrada, que l’invalida, que al final diu: “Convindria
considerar...”; clar, açò m’espenya la seva esmena perquè crec
que és una qüestió bàsica i fonamental i tampoc no li podria
acceptar, manifestant que efectivament el que ell diu és el que
nosaltres volíem expressar al tercer apartat.

I respecte del punt 4 sí que acceptaríem l’esmena d’altres
millores a considerar, perquè som conscients que és ver que és
una llista de reivindicacions, jo crec que justes, que en podríem
revisar alguna però que són reivindicacions importants, que des

de la comissió crec que és important que recordem a la
conselleria, i que també som conscients que evidentment
qualcuna és complicada de..., o té el seu cost econòmic i ha de
tenir el pressupost necessari. Per tant nosaltres, com a grup que
hem tingut responsabilitat de govern, som conscients de les
dificultats pressupostàries que té l’administració, i que una cosa
és el que a un li agradaria fer i una altra és el que pot. 

Per tant aquesta seria la postura del Grup Popular respecte
de les esmenes, i esperem que tingui suport perquè es pugui
aprovar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabam el debat i passam a
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1901, amb
l’esmena...

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Presidenta, demanam dos minuts per debatre una cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanats dos minuts, se suspèn la sessió per dos minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol aclarir la posició el grup proposant, si accepta o no
accepta...?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Mantenim la situació exactament igual que com hem dit, la
posició respecte de les esmenes, acceptaríem la tercera esmena
de MÉS per Menorca respecte del punt 4, entenem que
d’aquesta manera ja queda perfectament clar que són “altres
millores a considerar” i, per tant, si són “altres millores a
considerar” no és instar, sinó que són potestatius. 

LA SRA. PRESIDENTA.

En tot cas, en tot cas... passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 1901/17, amb l’esmena acceptada del Grup
MÉS per Menorca, RGE núm. 4165/17, a la modificació del
punt 4. Votaríem separadament primer... no?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Per mi es pot votar separadament els punts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem...

(Remor de veus)

Sí. 
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Per mi es pot votar separadament, no hi ha inconvenient. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A veure, perdó, Sra. Presidenta, deman la paraula.  

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanau, demana el proposant votació separada?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Val. Jo... deman la paraula, Sra. Presidenta, només per fer
un aclariment respecte de les meves esmenes. Les meves
esmenes són un pac, és a dir, si no s’accepten totes, jo, si
només s’accepta la tercera, li agraeixo molt al Sr. Lafuente,
però retir l’esmena, retir l’esmena perquè si no es produeix aquí
una confusió i crec que el més clar serà això. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

El grup proposant de l’esmena número 4 ha retirat aquesta
esmena, per tant, no se sotmetrà a votació, ni s’incorporarà a la
proposició no de llei del Grup Popular.

Passam a votació. La Sra. Sureda demana la paraula per...?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí és així que no s’accepti l’esmena jo demanaria votació
separada dels punts 4.f), 4.e). 4.e) i 4.f).

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta el senyor proposant la votació separada que ha
plantejat El Pi?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, sí, sí. No hi ha problema, no hi ha oposició que es faci
separat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, passam a votació el punt 1 i el punt 2 de la
proposició no de llei del partit... i 3. 

Vots a favor?

Un moment, un moment. 

(Remor de veus)

4 vots a favor.

Vots en contra? 

(Se sent una veu de fons que diu: “Set”)

Passam a... del punt 4 a l’epígraf e) i del punt 4 l’epígraf f). 

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Votació de la resta de l’apartat 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE...

(Remor de veus)

Eh?

El resultat de l’apartat 4.e): 3 vots a favor...

EL SR. SECRETARI:

I 8 en contra. I la resta del punt 4, 4 vots a favor i 7 en
contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.
1901/17, relativa a proposta per a la confecció d’unitats de la
quota del professorat als centres docents públics per al curs
2017-2018.

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