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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, Margaret Mercadal substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, si no hi ha més substitucions, passam a l’únic punt
de l’ordre del dia que consisteix en el debat de les proposicions
no de llei RGE núm. 5162 i 7586/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5162/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a implementació
del mètode Kiva.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
5162/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la implementació del mètode Kiva.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari té la
paraula la Sra. Margaret Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. Bé, avui
el Grup Parlamentari Popular presenta una iniciativa que crec
que és prou important i que d’alguna manera posa de manifest
que és important combatre amb tots els mitjans possibles
l’assetjament escolar.

Finlàndia és un bon exemple que hi ha moltes maneres de
poder combatre l’assetjament escolar, el cyberbullying, també
més conegut com a bullying; és un exemple a seguir, perquè a
nivell educatiu gràcies al seu sistema educatiu, el va catapultar
als primers llocs de l’informe més conegut com PISA, i ara
amb la implementació d’aquest mètode, que es diu Kiva, per
combatre l’assetjament escolar.

Segons el darrer informe de l’ONU el bullying i inclòs
també el cyberbullying, afecta un alt percentatge de fillets a les
diferents etapes educatives. Està comprovat que les víctimes de
bullying pateixen trastorns del somni, mals de cap, mals de
panxa, fatiga, baixa autoestima, però també greus pensaments
suïcides i problemes psicològics en edat adulta.

L’informe realitzat per UNICEF posa de manifest que dos
terços dels entrevistats han estat víctimes i un terç creu que és
normal que els assetgin i no ho solen dir a ningú. Jo trob que
aquesta dada és molt greu. O sigui, està clar que una de cada
tres persones creu que l’estan assetjant, però no ho considera
important perquè ho troba normal.

El resultat d’aquest estudi que va encomanar el Ministeri
d’Educació finlandès va ser anomenat Kiva. A dia d’avui el
90% dels centres finesos l’utilitzen perquè s’ha demostrat que
l’assetjament escolar s’ha reduït entorn del 78%. A més, aquest
programa s’ha exportat a altres països europeus, com Suècia,

Holanda, o Regne Unit, entre d’altres. A Espanya hi ha en
l’actualitat dos centres privats de Madrid que van ser els
pioners en aquesta implantació del programa i ara també es pot
trobar a dues comunitats autònomes com són el País Basc i
Navarra.

I en què consisteix aquest mètode Kiva? El programa es
basa en tres aspectes que permeten tant prevenir casos
d’assetjament, com abordar a qui ja el pateix. Aquests tres
aspectes són: la prevenció, la intervenció i el constant
seguiment de la situació en el centre. Aquest mètode integra
accions globals i específiques, entre les globals figuren lliçons
d’estudi i jocs on line per a cada alumne, i en el cas de les
específiques, solen centrar-se en fillets i adolescents que estan
relacionats directament amb l’assetjament, però no solament
amb les víctimes, sinó també com a responsables o companys
que s’hagin vist amenaçats per donar el seu suport als afectats.

Per altra banda, Balears desgraciadament és la que lidera
l’abandonament escolar a Espanya, en el 2016 un 26,5% dels
joves d’entre 18 i 24 anys no tenien estudis més enllà de l’etapa
obligatòria, ni seguia cap formació. I segons l’Anuari
d’Educació de Balears quasi 1 de cada 10 menors confessa
haver sofert assetjament en el col·legi. També assenyala que les
illes tenen un percentatge superior de víctimes de bullying que
la mitjana espanyola.

Per tots aquests motius i perquè consider que no hem
d’oblidar aquestes víctimes, moltes vegades innocents i que
cada vegada surten amb la pena de les notícies, la notícia que
s’ha intentat suïcidar o que l’han maltractat, o el que sigui, crec
que en aquest cas m’agradaria que tots els grups parlamentaris
estiguessin d’acord en donar suport a aquesta proposició no de
llei que no té més intenció que poder ajudar als estudiants en
aquest de les Illes Balears, i que si es pot traslladar a altres
comunitats autònomes, benvingut sigui, perquè s’està
demostrant que és efectiu i que val la pena implementar-ho.

Per tots aquests motius, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a incorporar el programa
Kiva a tots els centres educatius de les Illes Balears. I esperem,
des del Grup Parlamentari Popular, que sigui una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara 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. Gràcies al Partit Popular per la seva
iniciativa perquè està relacionada amb un problema que ens
preocupa i que, per sort, també ha vist un reflex de la
preocupació que genera a nivell social amb les iniciatives fetes
des de la Conselleria d’Educació.

Si bé aquest mètode, com altres que ja s’estan implantant,
és un mètode comercial com altres, com el TEI, que es posen
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en marxa en alguns centres de les Balears i de la resta de l’Estat
espanyol, si bé és cert que tenen bons resultats, aquests mètodes
de qualque manera també es veuen recollits, almanco les
iniciatives que desenvolupen, en el protocol de prevenció,
detecció i intervenció de l’assetjament escolar que fa un any es
va posar en marxa per part de la conselleria, i això és així
perquè es va fer una instrucció que obligava tots els centres a
tenir aquest protocol en marxa, davant una situació que és cert
que s’estava agreujant, encara que sabem que no és d’ara, que
és una qüestió que s’arrossega des de fa temps.

Des de Podem, com sempre hem expressat, estam totalment
a favor del respecte a l’autonomia dels centres i de
l’optimització de recursos. I qualsevol mesura que es pugui
adoptar, s’haurà de basar i també totes les relacionades en la
implementació i desenvolupament de plans i de mètodes com
aquest, s’haurà basar en la realitat i en les necessitats del centre,
així com en la seva necessària autonomia.

També, si bé reconeixem que és cert que aquest problema
no es pot solucionar d’un dia per l’altre i que qualsevol tipus
d’intervenció segurament tindrà bons efectes, el protocol que
es va posar en marxa per part de la conselleria, tal com ha estat
informat a tota la comunitat educativa, suposa també la
formació de més de 400 docents en matèria de prevenció
d’aquest tipus d’assetjament i bullying que pateixen de vegades
els nostres estudiants, i aquestes formacions estan previstes
continuar-les fent de manera intensiva, per tal que tota la
comunitat educativa, tots els professors, els docents que són els
que han de tenir tota la formació necessària, continuïn adquirint
la formació sobre com funciona aquest protocol. Hi ha centres
en els quals es veu que el que millor funciona, i d’això ja es
tenen dades, són principis no punitius i aquest protocol ja posat
en marxa, és per si mateix un instrument que es demostra que
serveix per fer front a l’assetjament escolar.

I finalment per acabar, no només aquestes mesures posades
en marxa des de la conselleria, sinó també el programa
d’atenció terapèutica a víctimes d’assetjament que es
desenvolupa des de la Conselleria de Serveis Socials té un
impacte i una relació amb tot aquest programa educatiu dels
centres i també influeix en la prevenció de la violència i de
l’assetjament  als centres públics.

Finalment, des del nostre grup parlamentari no donarem
suport a aquesta iniciativa atès que pensam que els protocols
posats en marxa ja funcionen amb bon resultat, però també cal
dir que hi hauria una necessitat econòmica d’avançar diners per
posar en marxa aquest mètode en tots els centres i aquesta
necessitat econòmica també s’hauria de fer servir per tenir-ne
un correcte seguiment. Llavors pensam que és interessant no
canviar els plans d’un any a l’altre, sinó continuar en la mateixa
línia i veure’n els resultats.

Res més, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup tampoc
no donarem suport a aquesta proposició no de llei per diferents
motius que tot seguit explicaré i que ja ha avançat la companya
de Podem.

Aquest govern al qual donam suport ha apostat clarament
per la millora de la convivència i l’èxit escolar, ja el novembre
del 2015 es va tornar nomenar la directora del Convivèxit, que
és l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar, després que des
d’octubre de 2014 l’anterior govern la mantingués vacant.

L’Institut per a la convivència i l’èxit escolar és un òrgan de
caràcter consultiu que té com a finalitat la millora de la
convivència escolar a les Illes Balears i els seus objectius
s’adrecen a donar suport als centres educatius per promoure la
convivència escolar, prevenir i fomentar la convivència
positiva, assessorar la comunitat educativa en cas de conflictes,
coordinar-se amb institucions i entitats que treballen la
convivència, i comunicar i difondre informació i recursos per
a la millora de la convivència; altres objectius: elaborar i
difondre normativa referent a convivència, avaluar la
convivència escolar a les Illes Balears.

Per una banda, la Conselleria d’Educació i Universitats fa
una clara aposta per l’autonomia dels centres i treballa per
optimitzar els recursos. Les mesures que s’adopten es basen en
les diferents realitats i necessitats de cada centre, per això la
poca idoneïtat d’implantar un sol mètode a tots els centres
educatius de les Illes.

Sense anar més lluny i remarcant un dels objectius de
l’institut el Programa d’atenció terapèutica a víctimes
d’assetjament que fa la Conselleria de Serveis Socials té un
lligam directe amb els programa educatiu del centres. A més,
ara ja fa un any la Conselleria d’Educació va fer una instrucció
que obliga tots els centres a tenir un protocol de prevenció,
detecció, intervenció de l’assetjament escolar. 

Des de l’administració es va informar a tota la comunitat
educativa sobre l’esmentat protocol basat en principis educatius
i no punitius que és per si mateix un instrument suficient per fer
front a l’assetjament escolar. Més de 400 docents han rebut
aquesta formació i a més a més... i continua havent-hi previstes
formacions intensives.

Per qüestions de coherència i per necessitat de procedir a
l’avaluació d’aquest protocol implantat fa un any, ara cal
revisar-ne els resultats i elaborar-ne una memòria. Les
informacions que tenim són que hi ha un descens considerable
de casos d’assetjament, en breu es coneixeran els resultats.

Els principis que inspiren la marca comercial Kiva o altres
programes comercials, que també s’implanten en alguns centres
de les Balears van en la línia preventiva i educativa del
protocol de les Illes Balears. Per això, els centres de les Illes
Balears que, partint de la seva autonomia vulguin contractar el
programa Kiva o qualsevol altre que es basi en els principis del
protocol de les Illes Balears tenen l’autonomia de fer-ho.

Moltes gràcies.
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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 màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament Kiva és un programa contra l’assetjament escolar
que va néixer com s’ha dit a Finlàndia, però que s’ha anat
exportant a països com el Regne Unit, Alemanya, Holanda o
Bèlgica i aquí -com també s’ha comentat- es desenvolupa a
Navarra i al País Basc. És un programa que destaca pels seus
resultats i creiem que qualsevol mesura en positiu que es vulgui
plantejar contra aquesta xacra que és l’assetjament escolar
mereix la nostra consideració. 

Les darreres dades publicades sobre bullyng tant a l’Estat
com a les Balears són més que preocupants, així que és nostra
la responsabilitat i de la conselleria fer-hi feina de manera
urgent. Dit això, som conscients que s’han fet passes en aquest
sentit i donat l’autonomia als centres segons les necessitats que
aquests tenguin.

Per això ens semblaria bé incorporar aquest mètode a les
escoles que volguessin o que fos necessari, però pensam que
s’ha de comptar amb l’opinió dels experts i professionals que
treballen dins l’entorn educatiu, així com estudiar la seva
viabilitat econòmica.

Per tant, no he presentat cap esmena, però sí que li faria in
voce, on sol·licitaríem que “el Parlament insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la incorporació del programa Kiva als
centres educatius de les Illes Balears”. Si no és així no li podré
donar suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bona tarda a tothom.
Evidentment com no pot ser d’altra manera el nostre grup està
d’acord amb la preocupació que ha manat al Partit Popular a
presentar aquesta proposició no de llei i estam totalment
d’acord a desplegar totes les mesures que... tinguem el
convenciment que poden contribuir a pal·liar la problemàtica
de l’assetjament escolar.

Jo, la veritat és que la seva presentació, Sra. Mercadal,
m’ha decebut que ens ha explicat molts referents, diguem,
d’autoritat, doncs això de Finlàndia, els països que ho han
aplicat, però no ens ha fet explicat en què consisteix aquest
mètode, cosa que hagués trobat interessant per poder fer una...
avaluació sumària de la idoneïtat que aquest sistema s’apliqués
a les Balears, perquè no sempre el fet que hagi funcionat en

altres llocs, bé, en funció de la nostra problemàtica, vol dir que
sigui... que fos adequat aquí, però bé, açò rai, açò és més un
comentari, diguem, personal que no treu la importància i el
valor del que vostè ens proposa.

Tal com s’ha dit, és clar, tenim un protocol molt recent ja
en el nostre sistema. La veritat és que jo vaig mostrar-me
interessat de seguida que va sortir aquest protocol i fa uns
mesos vaig demanar un informe de com anava l’aplicació
d’aquest protocol. La veritat és que la resposta del Govern va
ser prou decebedora perquè de la resposta que em va donar
no... no n’he acabat de treure aigua clara i, per tant, la veritat és
que dissenteixo una mica d’alguns comentaris molt optimistes
que s’han fet sobre l’eficàcia d’aquest protocol. És a dir, crec
que el millor que podem dir a hores d’ara és que no sabem si
funciona o no funciona, és a dir, tan agosarat em sembla dir que
no funciona com dir que funciona molt bé. 

Sense anar més enfora a aquestes dades que vaig demanar
al Govern i em van respondre es deia que en el curs 2015-2016,
és a dir, abans que es posés en marxa el protocol, però que ja
es treballava en aquesta línia, es varen detectar... es varen
atendre a Menorca 5 casos i a Eivissa 3, només això ja ens
demostra que evidentment alguna cosa falla, perquè no crec que
és que hi hagi més assetjament a Menorca que a Eivissa, sinó
que crec que simplement l’aplicació d’aquest protocol, la
capacitat de detecció és diferent en uns llocs que en altres.

Per tant, tampoc no crec que l’aplicació d’aquest protocol,
que només porta un any, ens estigui... puguem dir que anem cap
a la disminució de l’assetjament escolar. Crec que un protocol
que funcionés sobre assetjament escolar el primer que ens
hauria de fer, de donar com a resultat és que afloressin tots els
casos que no detectam, que segur que n’hi ha molts perquè
l’assetjament escolar és una cosa que... si una cosa està
demostrada és que passa a tot tipus de centre, tant públic com
privat, a tots els nivells educatius i a tot arreu del món. 

Per tant, crec que a les Balears detectam poc casos i jo les
dades comparatives tampoc no m’impressionen gaire, perquè
a qualque lloc potser es pensen que estan molt bé perquè tenen
pocs casos i el problema és que en detecten massa pocs, no?
Per tant, a mi això... jo no cauria en la trampa de si són els
últims o som els primers perquè això, quan ens afrontem amb
aquesta problemàtica realment és el menys important.

Malgrat tot el que he dit, que ja veuen que som molt asèptic
i prou crític amb el protocol i amb la prioritat que se li dóna des
de la Conselleria d’Educació amb aquest problema, crec que,
per una qüestió de rigor i de bona administració, hem de donar
un temps a aquest protocol perquè es vegi quins resultats
donen. Jo... aquí ja veuen que jo seré el primer que hi estaré a
sobre.

Per tant, crec que està bé donar-li un temps. A mi em
sembla que la formulació de la proposició és una mica massa
taxativa, no?, en el sentit ja de donar per bo aquest sistema a
mi, la veritat, jo no som un especialista en la matèria i, per tant,
jo pel fet que això hagi tengut èxit a Finlàndia instar el nostre
govern que ho apliqui a tots els centres a mi em sembla molt
agosarat.
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Jo, de fet, volia proposar-li una esmena in voce en la línia
del que li ha proposat la Sra. Sureda, perquè precisament anava
a proposar que poguéssim dir que “insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la idoneïtat d’incorporar el programa en el
sistema educatiu”, no a tots els centres perquè, és clar, tal
vegada resulta que arribam a la conclusió que es pot aplicar al
sistema, però no necessàriament a tots els centres. Crec que una
formulació d’aquest tipus i que, per tant, llancem el missatge al
Govern que aquest tema és interessant i que aquest tema el
mirin, probablement el Govern dirà, “d’acord, ho tenim en
cartera, però en aquests moments estam aplicant el protocol”.
Per tant, tampoc no pens que això porti a una incorporació
immediata d’aquest mètode.

A una formulació d’aquest tipus jo no m’hi podria oposar,
em semblaria bé en els termes en què està, a mi em sembla molt
agosarat votar-hi a favor i, per tant, no hi podríem donar suport.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps màx...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos estamos de acuerdo
con la Sra. Mercadal en que el acoso escolar es un problema
gravísimo que existe en los centros escolares y que se tienen
que utilizar todos los mecanismos para prevenir esta lacra.
Nosotros consideramos que estaría muy bien estudiar este
método, porque parece que funciona en otros países, y merece
la pena tenerlo en cuenta. Por lo tanto, sí que nos parece
correcto, como ya han dicho otros grupos, que en vez de
imponerlo ya, porque realmente se tendría que estudiar o ver en
qué consiste, y también no en todos los centros sino aquellos
centros que consideren que este método les puede ir bien según
las condiciones y el contexto del centro, por lo tanto, sí
apoyaríamos la moción si se pusiera que “el Govern de las Illes
Balears estudiará e incorporará el programa en los centros
educativos que lo soliciten” o similar, como han dicho otros
grupos. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada Elena Baquero, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, bona tarda a tothom. Veient l’exposició de motius de la
seva proposició no de llei entendríem que demanés al Govern
si fan algun programa en aquest sentit, quins són aquests
programes que es fan i quins són els resultats. Ens estranya
molt que demani vostè directament, crec que ja li han dit altres
grups també, ens estranya, ens sorprèn que demani vostè
directament l’aplicació d’un particular mètode sense saber,

perquè es dedueix de la iniciativa, quina és la realitat dels
centres educatius de les Illes. 

El Grup Socialista pensa que és molt oportú, molt poc
oportú, ja li hem dit altres vegades, i fins i tot a segons quins
moments és un poc ofensiu per als professionals que els
diputats dels diferents grups polítics diguem als especialistes,
als professors, als pedagogs, als mestres quina és la
metodologia que han d’adoptar per fer bé la seva feina. No crec
que aquí sigui i d’aquesta manera la forma més adequada.

Jo quan he parlat amb... suposo, no ho sé, m’imagín que
vostè deu haver parlat amb els professionals, però quan jo he
parlat amb els diferents directors dels centres i professors de
Menorca en el meu cas, em diuen que abans de demanar o de
parlar d’aquestes iniciatives, de posar-les sobre la taula, estaria
bé que parléssim amb ells per estalviar-nos temps i de tant en
tant qualque disgust.

Sra. Mercadal, com ja li han dit tots els meus companys, la
conselleria, aquest govern, aposta per l’autonomia dels centres,
que a vostès això crec que els sona a xinès, respecta el criteri
dels consells escolars i respecta el claustre de professors, i
també respecta i sobretot té en compte l’optimització dels
recursos, qualsevol mesura que s’adopti s’ha de basar en la
realitat del centre, de cada centre. Jo que vengui vostè aquí i
exigeix que s’implanti el Kiva a tots els centres, com li acaben
de dir, em sembla molt malament. Jo crec que cada centre
decidirà quin mètode vol aplicar o si li sembla bé el que fa la
conselleria ara o si vol el mètode Kiva, i serà lliure, perquè,
com he dit, aquest govern respecta l’autonomia de centres,
d’aplicar-lo.

Crec que ha comès una errada i no s’ha informat amb la
Conselleria d’Educació perquè li haguessin explicat que ja, des
de fa un any, com li han dit els meus companys, s’apliquen, el
Govern exigeix a tots els centres un protocol d’actuació en
casos d’assetjament, o sigui, ja s’està, ja s’està... o sigui, se’ls
ha donat unes directrius i aquest termini s’està aplicant. No
creu que seria millor esperar a veure com va?

Vostè parla del mètode Kiva i no ha explicat molt bé com
és aquest mètode. Aquest mètode fa èmfasi no en els principals
protagonistes sinó en el grup, no incideix sobre la víctima i
sobre el maltractador, incideix sobre el grup, sobre el grup
d’amics, sobre... sí, sobre el grup que fa costat, que riu les
gràcies del maltractador. És el mètode que també fa servir la
conselleria, tant aquesta com equips municipals també. 

Aquests protocols crec que els hauríem de deixar un
recorregut per saber si realment funcionen, tal vegada
funcionen igual de bé que el Kiva, tal vegada no tenen aquest
nom, però funcionen igual de bé. Pot ser hauríem d’esperar un
temps abans d’exigir, i sobretot exigir, que s’implanti aquest
mètode. 

Si ara ja ho fan, jo no sé per què, crec que per optimitzar
recursos, hauríem de deixar, com li acab de dir, que tengui...
que passi el temps. Com ja li deia la... hi ha una altra
conselleria que treballa en aquest sentit, que és la Conselleria
de Serveis Socials, que no ho sé, crec que alguns dels meus
companys n’ha parlat, no?, que té el programa d’atenció
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terapèutica a les víctimes d’assetjament que a sobre, i és
important, treballa amb el programa educatiu dels centres, els
mestres estan a sobre dels problemes i comuniquen a la
conselleria, o als professionals de la conselleria, quins són
sobretot els problemes que tenen.

Jo suposo, Sra. Mercadal, que aquesta PNL és un exemple
més del cinisme que els caracteritza en aquesta àrea, en l’àrea
d’Educació, i esper que no sigui desinformació. Imagino que
sap que vostès, el seu partit polític quan governava, varen
reduir a la misèria les ajudes que hi havia als equips municipals
de serveis socials per a educadors socials i per a psicòlegs,
figures imprescindibles i importantíssimes per treballar en
aquests problemes. El mètode Kiva va per aquí. Ara li
comentaven que ja s’han format actualment 400 professionals,
el mètode Kiva també tracta de formar els professionals. 

Aquestes persones, aquests professionals treballaven quan
era possible, abans de vostès retallar-ho, treballaven en el grup
d’amics i ho feien per les tardes i ho feien els caps de setmana
fora de l’horari lectiu, per la qual cosa era molt important
perquè els fillets estaven sempre monitoritzats. Eren uns equips
que donaven molts bons resultats, treballaven amb escoles, amb
familia i, com hem dit, amb els grups d’amics, però vostès
varen eliminar la inversió, la varen deixar a zero, i aquests
equips municipals, sobretot els dels pobles petits, varen deixar
de tenir-ho. Sembla, llavors, que per a vostès aquests quatre
anys que han governat aquest problema que ara veuen tan
important, el veuen i ho és súper important, però ja fa estona,
no ara, doncs, sembla que llavors no havien sentit parlar
d’aquesta metodologia i potser no creien que la inversió en
aquests professionals fos tan important com sembla que ho és
ara. Justament avui també surt la informació que la conselleria
-espero que sigui una bona notícia també per a vostès- convoca
1.000 places de professors a tot Balears. A Menorca, ja que tant
vostè com jo som d’allà, aquest any 2018 convoca 118 places,
més del doble de les 49 que van sortir l’any passat, i a més té
la intenció de treure’n tant el 2019 com el 2020, 1.000. Vostè
sap quantes places van convocar? Sí, sí que ho sap, perquè no
en van convocar..., en van convocar zero, zero places. 

La intenció de la conselleria, la intenció d’aquest govern és
invertir en professionals, en estabilitat del sistema educatiu,
perquè l’estabilitat d’aquest sistema educatiu, l’estabilitat dels
professors és molt important en molts casos, però en el cas que
ara els preocupa i ens preocupa a tots. Aquests quatre anys hem
pogut veure com per tractar un tema d’aquests la importància
que tenen els orientadors, i el que passava durant aquests quatre
anys era que l’orientador de l’institut moltes vegades no
arribava ni a final de curs; començava el tractament d’un cas
d’assetjament o d’un cas del problema que fos, i moltes
vegades el professional aquest no arribava al final de curs, i per
suposat ja ens podíem oblidar que el mateix professional fos el
mateix durant dos o tres anys.

Crec que hauríem d’estar molt contents que el Partit
Popular hagi deixat de governar i que ara la conselleria, aquest
nou equip de govern, es prengui seriosament aquest problema
i tots els altres i inverteixi en educació.

Per tots aquests motius nosaltres votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc aquesta iniciativa
no tenia cap intenció de voler imposar el mètode Kiva; la
veritat és que tal vegada és cert que la redacció no és la
correcta, però en cap moment no s’havia pensar per implantar-
lo, o sigui perquè sigui d’obligatori compliment.

Segon punt. El tema de l’autonomia dels centres, òbviament
jo aquí no hi entraré, perquè sí que és cert que cada centre té la
seva pròpia autonomia i per tant jo, en aquestes competències,
ni m’hi vull posar ni tampoc no era la intenció d’aquesta
proposició no de llei, que quedi molt clar. Per tant acceptaré
l’esmena in voce que la Sra. Sureda ens ha dit perquè crec que
és la que més representa, diguéssim, l’esperit del que jo volia
expressar.

I lament tots aquests grups que no li volen donar suport i
m’abstenc d’alguns improperis o... d’alguns companys o
companyes que crec que la seva impertinència ha superat molt,
molt, perquè cap intenció tenia d’imposar, obligar o dictar, i
menys tampoc el Partit Popular no tenia cap intenció.

Per tant... agraesc als que li donaran suport i, als que no, idò
molt bé. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat passam a
votar la Proposició no de llei RGE...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta. Jo voldria saber exactament quin
redactat queda abans de votar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, a veure..., haurien de manifestar el seu consentiment que
s’assumeixi aquesta esmena proposada per El Pi i que ha
acceptat el grup proposant.

Hi ha cap grup que s’hi oposi? No.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No, deixam votar, nosaltres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aleshores, Sra. Sureda, podria llegir com quedaria aquesta
proposició amb l’esmena?
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, gràcies. Si li va bé: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar la
possible incorporació del programa Kiva als centres educatius
de les Illes”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 5162/17 amb l’esmena
incorporada.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Donat que s’ha produït un empat, tornam a votar, en
compliment de l’article 95 del Reglament.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? Cap.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5162/17, relativa a la implementació del mètode
Kiva.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7586/17, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
constitució de ponència per al pacte educatiu.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7586/17, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, MÉS per Mallorca i El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa a constitució d’una ponència per al
pacte educatiu.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diputat Enric Casanova, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui venim aquí a presentar una
proposició no de llei. Crec que és una proposició no de llei que
té un sentit molt específic. Té un sentit molt específic
simplement perquè és una proposició no de llei que intenta
constituir, que es constitueixi en el si d’aquesta comissió una
ponència d’estudi, d’anàlisi de documents en pro del pacte
educatiu, en pro de la creació d’una llei educativa.

El que està clar és que durant molt de temps, durant molt de
temps, durant molts anys, s’ha intentat per part de diferents
governs la consecució d’un pacte polític en el qual s’assegurés
que l’educació, com a element fonamental, com a dret
fonamental, tingués una estabilitat dintre del sistema polític, i

poder així assegurar posar en funcionament diferents
actuacions dintre del sistema i donar-li una estabilitat.

El que està clar és que aquest intent de pacte polític al llarg
del temps no ha quallat, hi va haver un moment en el qual quasi
hi va haver un pacte polític quan essent ministre el Sr.
Gabilondo es va intentar aquest pacte d’estat per poder arribar,
però en aquell moment no es va poder arribar, entre altres coses
perquè, primer, políticament no s’hi van posar d’acord, però
també hi havia una cosa molt important: ja en aquell moment,
quan negociaven el Sr. Gabilondo i la Sra. María Dolores de
Cospedal, que eren les que negociaven aquest pacte, ja es va
donar per manifest que per molt de pacte a què s’arribés a
nivell estatal, si no hi havia un pacte a nivell autonòmic això
quedaria en paper mullat. Dic això perquè és important tenir
clar que el pacte d’estat per l’educació és necessari, el pacte
general és necessari, però també el pacte educatiu a nivell
autonòmic és necessari. És a dir, les comunitats autònomes
necessitam també arribar a un pacte.

Durant la legislatura passada hi va haver molt d’enrenou, hi
va haver tot un seguit de fets que van posar la comunitat
educativa en una situació tensa. Jo crec que el benefici dintre
de la destrossa del món educatiu que hi va haver durant aquella
legislatura, es va treure una cosa positiva i important i és que es
va veure clar que es necessitava aquest pacte, però un pacte no
sols polític, sinó també un pacte de caràcter social, en el qual
entressin sindicats, pares, docents, altres col·lectius per donar
contingut a l’acord i després les forces parlamentàries per
donar continuïtat a aquest acord. És a dir, hi havia dues bandes.

Aquí a la comunitat autònoma això es va plasmar en tot un
procés jo crec que molt important, que va culminar amb
l’aparició de la Plataforma illes per un pacte, que aglutinava
Menorca Edu21, aglutinava Pitiüses per l’acord educatiu, etc.,
on hi havia diferents institucions i, al final, el pacte social
sembla que va arribant, però, en definitiva, també està clar que
l’objectiu no és el pacte, l’objectiu final de la societat no és el
pacte, sinó aconseguir una llei d’educació que tengui estabilitat
i que tengui continuïtat. 

Per tant, jo crec que més que un acord i el Parlament ha de
ser un contracte, com ja s’ha dit per altres investigadors, un
contracte social en el qual tothom estigui d’acord per (...). A
través d’això la idea és crear un document de mínims i
presentar-lo aquí, s’ha passat pel Consell Escolar, dintre del
Consell Escolar hi ha hagut també els seus acords i els seus
desacords, però el que està clar és que aquest document que ha
lliurat el Consell Escolar a la conselleria i a aquest Parlament,
és un document on es plasma la part social, la part de contracte
social de la comunitat educativa i ara ens reclamen a les forces
polítiques que entrem a fer la part política d’aquest pacte i
arribem a un acord, arribem a un consens per poder
definitivament llançar una llei d’educació, una llei d’educació
pròpia de les Illes Balears, que inclogui tots aquells aspectes
particulars del nostre sistema educatiu. 

El sistema educatiu de les Balears té unes particularitats
molt importants i diferents de la resta de comunitats autònomes,
el sistema educatiu de les Illes Balears té una discontinuïtat
territorial, això és indubtable, té una diferenciació per illes, té
una diferenciació territorial, té una diferenciació lingüística,
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tenim un problema de diferenciacions a nivell lingüístic, que tot
això li dóna una idiosincràsia particular a cada territori i, per
tant, unes dificultats específiques a cada territori. És a dir, els
problemes del sistema educatiu que es generen a l’illa de
Mallorca en el fons poden ser del mateix origen, però la forma
i la realitat són molt diferents els problemes de Mallorca que
els de Formentera, per una realitat important.

El que està clar és que ara arribem aquí i nosaltres el que
proposam és la creació d’una ponència, una ponència d’estudi
on es pugui analitzar aquest document, conjuntament amb tota
la resta de documents que s’hi puguin considerar necessaris i a
través d’un pla de treball, poder desenvolupar una feina
d’escoltar a tots els col·lectius, una feina d’escoltar els partits
polítics, una feina d’escoltar a tothom i a partir d’aquí extreure
unes conclusions les quals serien la base o els mínims per a la
futura llei d’educació.

També està clar que l’altre dia en el plenari el Sr. Martí
March va dir que treballen des de la conselleria en un projecte
de llei d’educació. Jo crec que és molt important que la
ponència que té el consens de tots, vagi fent feina per poder
avançar en el consens de la llei i que la llei neixi ja..., o tengui
tots els elements que tothom consideri necessaris, i, per tant,
arribi al Parlament, tengui en el Parlament un recorregut per
obtenir el màxim consens que això seria al final l’objectiu
darrer de tot aquest moviment social. És a dir, nosaltres tenim
un mandat social que és arribar a un consens, la societat, la
comunitat educativa ha arribat a la conclusió de què necessitem
posar-nos d’acord per millorar el sistema educatiu, per posar
l’educació en primer lloc i posar l’educació en els inputs
necessaris, i per això necessitem un acord. Per tant, és una
espècie de mandat.

Clar, nosaltres ara venim aquí i presentem aquesta
proposició no de llei per podar crear aquesta ponència i que
tothom hi pugui participar i que tothom hi pugui aportar.

Per tant, nosaltres hem fet una proposta a la qual s’han
presentat unes esmenes que jo volia comentar també una mica
per damunt. Per un costat, hi ha una esmena de MÉS per
Menorca, jo crec que l’esmena de MÉS per Menorca té una
redacció molt encertada, jo reconec que té una redacció molt
encertada perquè realment el nostre mandat és marcar les bases
d’una llei educativa, però pensam que és més adient que sigui
un projecte i no una proposició de llei. Però el que sí li
demanaria és que aquí a la proposta ha posat: “els treballs de la
ponència seran independents del projecte de la llei educativa”.
Jo crec que la redacció trontolla una mica, és a dir, si volem
que estiguin connectats no podem dir que siguin independents.
Per tant, nosaltres substituiríem la paraula “independent” per
“paral·lels i coordinats” per poder anar alhora. De tal manera
que seria el mateix, perquè aquests treballs serien els
preparatoris de la llei educativa.

Per altra banda, tenim l’esmena de Podem. L’esmena de
Podem jo crec que és una esmena que intenta..., que vol que es
posi un document, el document de bases, però aquest document
s’hauria de pactar en el pla de treball, més que l’acord de fer la
ponència. És a dir, es fa una ponència o no i després s’acorda
un pla de treball, en el pla de treball hi pot entrat tot, de fet si
vol podem parlar del pla de treball, perquè jo crec que és un

altre moment, el moment de constitució parlar del pla de
treball.

I després a l’esmena del Partit Popular, jo li volia dir que a
les esmenes s’esmena la part propositiva, no la part expositiva,
Sra. Riera, jo, normalment quan un fa una esmena és a una
resolució, la part expositiva pot estar en blanc i per tant, els
acords...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. Per tant, jo li proposaria també una transacció de la part
expositiva, perquè vegi que també està bé, però l’altra esmena
tampoc no seria convenient acceptar-la, la part propositiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
diputada Bel Busquets, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Amb aquesta proposició
no de llei, com ja ha explicat el meu company, allò que
desitjam és la constitució d’una ponència que ens condueixi a
un futur pacte polític que revertirà en l’estabilització d’un
sistema educatiu a les illes. Aquesta ponència és la primera
passa en resposta als col·lectius que formen Illes per un pacte,
perquè amb el treball en ponència puguem aportar els nostres
acords, conclusions, etc., a una futura llei d’educació de les
illes, nascuda amb la idea aquesta d’estabilitzar el sistema
educatiu.

Tant per a la societat en general, com per al món educatiu
en particular és comú el parer que l’educació és un valor de
qualsevol societat, i a més a més són necessaris un punts
d’acord i consens que revertiran en la millora del sistema i per
tant en la millora de la nostra societat.

Així, i amb aquesta premissa, Illes per un pacte va introduir
al seu document -i llegesc un extracte de la introducció del
document- de Pacte per les Illes: “La voluntat de construir un
pacte educatiu per a les Illes Balears deriva de la constatació
dels problemes greus que pateix la nostra societat, en especial
en el camp de l’educació: fracàs escolar, burocràcia,
corporativisme, inestabilitat normativa, manca de recursos
suficients, etc. Per aquest motiu un conjunt d’associacions,
sindicats, col·lectius de professorat, de directors, d’altres
professionals, famílies i membres de la societat civil en general,
han posat en marxa un procés de construcció d’un gran pacte
que posi les bases per a una profunda renovació del sistema
educatiu. En aquest procés totes les persones i organitzacions
implicades consideren que cal partir d’uns criteris generals
bàsics i compartits per arribar als objectius proposats”. A més
a més d’aquesta introducció, aquests criteris de què parlaven,
que eren comuns, també de ben segur que els compartim des de
la visió de tots els grups aquí representats: l’estabilitat del
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sistema educatiu, l’educació com a servei públic basat en
l’equitat i la qualitat, la participació democràtica i l’adequació
als canvis socials i tecnològics. 

Però més enllà del contingut del document, que tots i totes
hem pogut llegir perquè ens el varen entregar en aquest mateix
parlament, vull fer referència a la gestació del document, i per
tant fer referència també a aquesta introducció en aquesta
exposició de motius que explica el Partit Popular, i el període
de gestació va durar una legislatura. Hi va haver diferents
causes que propiciaren la necessitat de crear plataformes i
moviments a favor de l’educació. Per tant podria compartir en
certa manera l’exposició de motius del Partit Popular, però no
comencem per aquí les divergències. Si hem de dur endavant
aquesta ponència ha de ser amb -i obr cometes- esperit de pacte
-i tanc cometes-, i els ho explicaré: els integrants del pacte per
les Illes apel·laven a aquesta expressió cada vegada que
necessitaven arribar a consensos, deixant cadascú la seva
paradeta, el seu raconet, superant els seus orígens perquè
l’important era el futur, la meta, fins i tot la utopia. Perquè no
ho dubteu, hi havia moltíssimes diferències entre els col·lectius
que integraven aquest moviment, des dels pares i les mares als
docents; des de l’escola concertada catòlica, l’escola
concertada cooperativa a l’escola pública; des del món
econòmic al món pedagògic; des de Mallorca, des de Menorca,
des de les Pitiüses...

Alguns partits ja donàrem suport al primer document,
perquè era un èxit d’acord i consensos, perquè era un punt de
partida, perquè convidava a la reflexió, i de ben cert i
segurament hi faltaven qüestions, i en canviaríem algunes
també, segurament, però aquesta ponència ha de servir per
continuar i culminar aquell camí que amb tant d’esforç, hores
i discussions recorregueren. Per això avui apel a l’esperit de
pacte. Hem de ser capaços i hem de culminar aquella feina. El
mètode de treball, i faig referència a l’esmena de Podem,
podem pactar-lo, ha de ser plural, amb aquest esperit de pacte. 

I la culminació, el millor seria una llei d’educació. Vàrem
saber dimarts passat, per resposta del conseller, que aquesta llei
d’educació podria sortir des del mateix govern, que té més
mitjans per fer-la, i a més a més seria acceptable aquesta
esmena de MÉS per Menorca, però ha d’estar coordinada amb
aquesta ponència, perquè ha de ser consensuada i per tant ha de
ser una llei duradora. Així tot aquell esforç i tot el nostre esforç
hauran valgut la pena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té
la paraula la diputada Maria Antònia Sureda, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, el Sr.
Casanova i la Sra. Busquets ja han resumit una mica la realitat
d’allà on venim, i sobretot, que crec que és el més important,
cap a on hem d’anar encaminats.

Jo també els faré una mica de pinzellada. Dia 5 de març de
2015 des d’El Pi ja ens vàrem adherit al projecte d’Illes per un
pacte. Ara que ja han passat més de dos anys miram amb
respecte però també amb il·lusió tota la feina feta fins ara, una
feina que ens permet presentar avui aquesta proposició no de
llei per a la creació de la ponència política del pacte educatiu.
Des d’El Pi sempre hem tengut molt clar quin era el nostre lloc
mentre s’elaboraven les primeres propostes d’aquest pla.
Vàrem entendre que eren els professionals els que havien de
participar en els debats i les propostes, que eren els docents, la
FAPA, els directors, els alumnes, la Universitat de les Illes
Balears, els inspectors, els consells escolars, el Cercle per
l’educació i totes les entitats que aquest engloba, els que tenien
la potestat d’elaborar aquest primer document de consens. 

Mentrestant nosaltres i segur que la resta de grups ens hem
reunit amb nombroses associacions que han participat en
l’elaboració del document per conèixer les seves impressions
i expectatives. Avui que tenim aquest document a les nostres
mans són ells que ens exigeixen, com no podia ser d’altra
manera, un grau de responsabilitat altíssim perquè el consens
social necessita ara el consens polític. Per això vull convidar
tots els grups parlamentaris a donar suport a aquesta iniciativa
per crear la ponència del pacte educatiu. Sabem abans de
començar que serà una tasca que voldrà compromís, diàleg,
sessions i voluntat, i creim honestament que si tots hi posam de
la nostra part el pacte és possible.

S’ha de fer aquesta ponència, un pla de feina, i mirar
diferents documents i sensibilitats, però és importants ser
capaços de dialogar i arribar a acords per poder arribar a les
conclusions que ajudin a fer aquesta llei autonòmica
d’educació.

Crec que el que va passar fa quatre anys ens va ajudar a
veure la necessitat que tenim que hi hagi una llei autonòmica en
educació, i per això és el moment de mirar cap al futur de la
nostra educació i deixar el desencontre del passat enrere.
Només així donarem una resposta a l’alçada del que es mereix
la nostra comunitat educativa i la societat balear en general.

Pel que fa a les esmenes, ja ho han anat comentant
prèviament els companys, que la de MÉS per Menorca jo en
principi no l’entenia, que anàs independent la ponència del
projecte que es pogués fer des de la conselleria; crec que ha de
ser paral·lel i coordinat perquè d’aquesta manera puguem
arribar a aquest projecte de llei amb el màxim consens possible
i que ens ajudi a veure la visió des de les diferents perspectives
i ampliar coneixements amb la proposta del pla de feina.

Pel que fa a la del Grup Parlamentari Popular, també ja s’ha
dit; a l’exposició de motius sí que es veuen diferents
perspectives; crec que es pot unir, que hi ha coses positives,
però la realitat és una i també en som conscients. Quant a la
sol·licitud del que demana el Parlament crec que no hi hauria
cap problema. 

I la que respecte a Podem, també ja se li ha dit; a mi també
m’interessa veure la llei que hi ha a Catalunya, la llei que hi ha
al País Basc o les diferents lleis que hi pugui haver d’educació
i diferents documents, i crec que és el pla de feina que marcarà
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els documents que podem mirar i analitzar per tenir el màxim
consens i per arribar a la millor llei educativa possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari Podem
Illes Balears ha presenta l’esmena RGE núm. 11884/17. Per a
la seva defensa té la paraula la diputada Laura Camargo, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari i des
de la nostra organització és ben conegut que no hem subscrit a
nivell autonòmic el document d’Illes per un pacte per
diferències sobre enfocament polític bàsic del que pensam que
ha de ser l’educació pública de qualitat, i arran d’això laica,
també. 

Nosaltres pensam que si bé s’ha fet un esforç per part de la
comunitat educativa, un esforç que ha de ser posat en valor i
que nosaltres no rebutjam, ni molt menys, el resultat d’aquest
consens, d’aquest pacte de mínims no arriba a recollir punts
que nosaltres consideram que són bàsics per tal de poder
defensar millor el camí cap una educació pública, cent per cent
pública i de qualitat. És segurament conseqüència que aquest
document ha estat fet per molts de grups del món educatiu, de
la comunitat educativa, que tenen plantejaments molt diferents,
tan diferents com que hi ha participat per exemple Escola
Catòlica al costat de l’Assemblea de Docents i això segurament
per tal d’arribar a consensos, s’han hagut de rebaixar les
exigències per tal de..., grups com per exemple l’Assemblea, o
com d’altres.

El resultat d’aquest document conté punts que per a
nosaltres i no només nosaltres, també els sindicats, alguns
sindicats s’han manifestat en aquesta mateixa direcció, no són
l’aspiració que tenim quan parlam del model educatiu que ens
agradaria assolir i que seria el model educatiu del canvi, un
model educatiu més equitatiu i que pogués garantir en realitat
això que es diu molt, l’educació cent per cent pública.

Per citar només dues qüestions i no allargar-me massa, el
model de direcció que es planteja en el document d’illes per un
pacte i el poder que tenen les direccions dels centres d’aquest
document, apunten més cap un model jeràrquic, més vertical,
es parla de lideratge dels directors i no tant per exemple d’una
qüestió que per a nosaltres és importantíssima, que és el fet que
les direccions siguin representatives i funcionin de manera
col·legiada. Sabem també, com he dit abans, que no som els
únics que hem plantejat els nostres dubtes al respecte d’aquest
punt.

També una qüestió fonamental i és que des del punt de vista
que defensam aquesta idea de com ha de ser l’educació pública,
xoca de qualque manera amb el fet que s’integri, diguem d’una
manera no temporal, tot el món de la concertada. Nosaltres
pensam que la concertada és escola privada subvencionada amb
doblers públics i que allò que s’hauria de fer és una llei per tal
de facilitar la integració de tots aquests concerts dins la xarxa

pública. Aquesta llei sembla que s’està posant en marxa, o
s’està fent una proposta, hem pogut veure l’esborrany al
Congrés dels Diputats i és per aquesta via per la qual pensam
que s’ha de caminar, la via d’integrar els concerts educatius
dins la xarxa pública per tal que no siguin privats,
subvencionats amb diners públics. El document d’Illes per un
pacte no es posiciona en aquesta direcció tampoc.

I després, per no allargar-me, perquè hi ha altres qüestions
importants, la gratuïtat de l’accés a l’educació per a nosaltres
és fonamental i com he dit al principi, l’escola ha de ser laica.
Això també entra en contradicció amb el fet que els concerts
educatius moltes vegades es troben en mans de l’escola
religiosa. Per això, nosaltres hem presentat aquesta esmena,
amb la qual es proposa que a banda d’aquest document que
conté aquestes qüestions que nosaltres no compartim, es pugui
incorporar al document de bases, anomenat de bases, Bases per
a una nova llei d’educació (...), social, polític i educatiu, que
pensam i de fet és així, s’hi recull, s’hi reflecteix tot això a què
em referia abans. I com que pensam que som mancances que
conté aquest altre document d’Illes per un pacte, pensam que és
enriquidor per a aquesta ponència, per a aquest treball que
s’haurà de fer una vegada que s’aprovi això, si finalment
s’aprova, ho proposam com a mena d’enriquir el debat i les
aportacions de cara al que pugui ser una llei. 

Jo en aquest sentit faré una petita matisació també en
relació a l’esmena presentada per MÉS per Menorca. MÉS per
Menorca considera, i nosaltres també estam d’acord amb això,
que els treballs de la ponència seran independents del projecte
de llei educativa, i nosaltres també coincidim que segurament
és una millor via de fer-ho, deslligar el resultat de la llei de la
ponència, perquè sinó el que sembla és que..., no sé com dir-ho,
finalment serà aquest document d’Illes per un pacte, i en això
nosaltres ja ho hem expressat, tenim aquests problemes que són
de fons i que són de filosofia política. Aquest document
marcarà molt el que serà el resultat de la llei. Nosaltres pensam
que tal vegada es pot treballar d’una altra manera.

I per la meva part res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular, que ha presentat l’esmena RGE núm. 11896/17, té la
paraula la diputada Núria Riera, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes senyores i senyors
diputats. El Partit Popular presenta aquesta esmena a aquesta
proposició no de llei, perquè estam a favor del consens, del
diàleg per fer feina conjuntament entre tots els grups, per
assentar unes bases d’educació atemporals, que no depenguin
d’ideologies, ni de períodes legislatius, ni de governs de dretes
ni d’esquerres. Per això crec que és important posar en valor a
la proposta la feina feta per la comunitat educativa, per les
associacions, per les entitats que des de l’any 2011, com hem
comentat nosaltres a la nostra exposició de motius, han
incorporat a fer aquest document que ha de ser l’inici de partida
de la nostra feina.
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Consideram que la proposició no de llei presentada
inicialment no se centra en aquesta feina, de fet ni l’esmenta a
la part de proposta d’acord, sinó que parla d’un document
entregat pel Consell Escolar, però no diu que aquest document
parteix de la feina feta per la plataforma Illes per un pacte que
englobava totes aquestes entitats. I per això la nostra proposta
inclou modificar el text en el sentit de fer constar a l’acord d’on
surt aquest document. I a més no fa referència a aquesta feina
de manera concreta, sinó que també aprofita l’exposició de
motius per atacar un govern de forma política, oblidant a més
d’on surt el document i aprofitant una exposició de motius, com
deia, per atacar el contrari.

Nosaltres pensam que si un vol el consens es tracta de cedir
i no d’imposar i es tracta de cercar punts en comú, no d’insultar
o tirar terra damunt els altres i a més de governs anteriors, sinó
de mirar cap endavant i cercar el consens si realment s’està
explicant i es diu que es volen aconseguir. Per tant, pensam que
seria important acceptar la nostra esmena i no aprofitar, com
deia, per atacar políticament els grups als quals se’ls demana el
consens. Si no realment el que estan venent és una falsa
voluntat de consens, a la vegada que fiquen el dit dins l’ull del
grup majoritari, no oblidin que el Partit Popular és el grup
majoritari dins aquesta cambra i allò que cerquen indirectament
amb un consens fals és cercar crispació per la porta del darrera.

Volem posar en valor la feina del sector educatiu, els
demanam que deixin de costat els insults i les crítiques
polítiques i que aprovem entre tots crear una ponència per
l’educació. Si comparen les dues propostes, veuran que la
proposta del Partit Popular que és una esmena de la inicial,
aprofita l’exposició de motius únicament amb la voluntat de
posar en valor aquesta feina feta per la comunitat educativa. I
aquesta era la voluntat de poder asseure-nos a començar a
cercar aquest consens i aquests punts en comú. Per tant, crec
que és una exposició de motius amb una finalitat constructiva,
tot i que el que s’hi vota evidentment és la proposta d’acord...,
que és el seu contingut principal.

Li vull recordar a més que són vostès mateixos els que a
l’any 2012, quan es va constituir i es va debatre el fet de fer una
ponència i de fer un grup d’estudi per aconseguir un pacte
educatiu, són vostès mateixos els que varen esmentar aquests
mateixos arguments que jo els pos damunt la taula, fins i tot
varen dir que el primer punt per aconseguir un consens era la
lleialtat política entre les forces que l’han d’intentar aconseguir.
Nosaltres hi vàrem ser en aquell moment, ens vàrem asseure, no
vàrem ser nosaltres precisament els que ens vàrem aixecar l’any
2012 i ara el que voldríem és que no fessin vostès una
provocació del mateix, crec que aquesta podria ser la
legislatura dels acords en una matèria que tots ens omplim la
boca que volem consensuar. El Partit Popular ho fa a nivell
estatal a la sots-comissió d’Educació.

Per tant, els deman que no posin barreres perquè també es
pugui fer a nivell autonòmic amb un fals consens. Acceptin la
proposta del Partit Popular i cerquem entre tots la unanimitat,
que pens que ens beneficiaria a tots. Si no, els he de dir que el
Partit Popular no pot votar a favor d’una proposta que desvirtua
la realitat i ataca el nostre partit venent un fals consens. Això
no vol dir que nosaltres deixem de fer feina evidentment per
millorar l’educació en aquestes illes, per aconseguir els pactes

puntuals o globals que siguin possibles. Però evidentment no
podem votar a favor perquè estam forçant començar aquest
consens fals amb mal peu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari MÉS
per Menorca ha presentat l’esmena RGE núm. 11923/17, per a
la seva defensa té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que un govern com
el que es va constituir per a aquesta legislatura, desprès d’una
legislatura anterior prou polèmica, ha de tenir dues o tres grans
prioritats, a banda de moltes altres coses que són als acords de
governabilitat, dos o tres grans pilars que justifiquen la
legislatura, i jo crec -i és l’opinió del meu grup- que la llei
educativa és un d’aquests pilars. És a dir, per a nosaltres era un
fracàs que aquesta legislatura s’acabés sense una llei educativa
perquè un dels motius principals que ha portat a la confrontació
de l’actual govern és el tema educatiu. Per tant, seria molt
lamentable que no fóssim capaços de tenir una llei educativa.

Això, pot semblar que me’n vaig por los cerros de Úbeda,
però... és un element que poso sobre la taula, sobretot de cara
als companys dels grups que, com el meu, donen suport al
Govern per d’alguna manera expressar... no sé si dir-ne
decepció o desconcert perquè al final aquesta legislatura hem
parlat molt poc d’educació en aquest parlament excepte de les
PNL que doncs molt meritòriament tots portem aquí i aprovem,
PNL, eh?, això és bàsicament és el que hem parlat d’educació.

I d’alguna manera d’excusa per no haver parlat més
d’educació és que, home, havíem de discutir tot el tema del
pacte educatiu i han passat dos anys, han passat dos anys en
què vostès recordaran on veiem perquè el Consell Escolar de
les Illes Balears pogués debatre el pacte educatiu vàrem haver 
de modificar abans la Llei del consell escolar, llavors vàrem
modificar la Llei del consell escolar, jo quan la vàrem aprovar
al Ple ja vaig expressar la meva por que això fos una... una
carrera d’obstacles per arribar a aquesta culminació de... poder
disposar d’una llei educativa durant aquesta legislatura.

I lamentablement crec que el temps m’ha donat la raó,
perquè vàrem modificar la composició del Consell Escolar
perquè el Consell Escolar pogués debatre el document, el
Consell Escolar el va debatre, sincerament -i això que quedi
entre nosaltres, ara que no ens sent ningú- els motius pels quals
es va modificar la composició del Consell Escolar per poder
debatre el document, tenint en compte qui va donar suport i qui
no va donar suport dins el Consell Escolar al document, sembla
que no va ser gaire útil, perquè al final... tampoc els suports a
aquest document tampoc no es varen ampliar gaire, precisament
en la discussió al Consell Escolar.

Evidentment, no vull treure mèrit perquè tot procés de
discussió i tot procés de debat, tot procés d’intercanvi d’idees
és positiu, però això, totes aquestes consideracions les faig
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perquè voldria que quedés clar... que creiem, volem que quedi
clar que creiem que tot aquest procés ha portat una certa
confusió, una certa confusió dins la comunitat educativa de
quines són les intencions del Govern respecte a l’elaboració
d’una llei educativa.

I nosaltres creiem que cal aclarir molt bé en el temps que
ens queda de legislatura què pensem fer, nosaltres com a
parlament i el Govern com a responsable, com a autoritat en
matèria educativa què pensem fer respecte de la plasmació del
pacte educatiu en una llei i aquest és el motiu pel qual no estic
d’acord amb la formulació inicial de la proposició no de llei i
per això he presentat una esmena i aquest també és el motiu pel
qual el dimarts passat vaig repreguntar al conseller,
repreguntar, perquè gairebé ja li havia fet la mateixa pregunta
fa uns mesos enrere de si realment el Govern tenia la intenció
de fer un projecte de llei, que, per a mi, és l’única manera
viable que acabem aquesta legislatura amb una llei educativa,
que el Govern faci un projecte de llei. 

Per això, amb la formulació inicial de la proposició no de
llei no podia estar-hi d’acord perquè crec que deixar-ho en
mans d’una ponència i que aquesta ponència faci una
proposició no de llei... fins i tot celebro que estiguem d’acord
amb els grups proposants, significava per a mi no tenir llei
educativa perquè s’hagués endarrerit molt l’elaboració d’aquest
projecte.

Potser per això, per aquest motiu vaig fer una formulació
molt dràstica quan vaig dir que fos independent. Jo quan dic
que vull que els treballs d’aquesta ponència i el treball del
Govern siguin independents vull dir exactament que no tinguin
una relació de dependència ni de conseqüència. És a dir, no
vull que ningú no pugui tenir cap excusa per no fer un projecte
de llei en què el Parlament... no ha acabat els seus treballs
perquè tots sabem la càrrega de treball que porta aquest
parlament, la quantitat de temes que es porten, tots sabem quina
prioritat es dóna a una ponència no legislativa, perquè aquesta
ponència serà no legislativa, aleshores tots sabem que els
treballs d’una ponència no legislativa passen a la cua dels temes
que hi ha sobre la taula. Per tant, em preocupa, em preocupava
i em preocupa que el fet que hi hagi aquesta ponència pugui
donar a entendre que el Govern està a l’espera que el Parlament
o la ponència acabi els seus treballs per començar a elaborar el
projecte de llei.

Jo no tenc cap inconvenient a modificar la paraula
“independent”, per a la paraula “paral·lel”, de manera que el
redactat quedés: “els treballs de la ponència seran paral·lels a
l’elaboració del projecte de llei educativa anunciat pel
Govern”.

Més reserves, tinc respecte a la paraula “coordinat”, perquè
la paraula “coordinat” és equívoca i pot donar a entendre que
hi ha aquesta relació de compàs d’espera mentre la ponència no
acaba els seus treballs i, per tant, no acceptaria la incorporació
d’aquesta paraula “coordinat”, sé que amb la paraula
“paral·lel”..., entenc la molèstia que els pot causar la paraula
“independent”, crec que és un bon punt d’acord.

Crec que coordinat ja ho estarà a més a més, perquè quan
hi hagi projecte de llei vindrà aquí i farem una ponència per

debatre’l. Per tant, crec que hem de flexibilitzar aquest procés,
hem de transmetre al Govern la idea clara que volem que vagi
treballant en aquest projecte de llei i evidentment nosaltres
podem debatre, podem fer el nostre treball, com deia la Sra.
Sureda, podem estudiar els altres precedents legislatius que hi
hagi i de fet, ens servirà com a una instrucció important per a
després poder fer debat parlamentari, però en això seria molt
clar: no donem, no deixem cap ombra de dubte, el Govern no
ha d’esperar que nosaltres fem aquest debat, el Govern ha de
començar a treballar ja en un projecte perquè si no, no tindrem
llei educativa en aquesta legislatura i això per a nosaltres seria
un fracàs.

Quant a les esmenes, no puc estar d’acord amb l’esmena de
Podem bàsicament perquè considero que, un cop constituïda
aquesta ponència, tots els grups aportarem els nostres referents
i aportarem els nostres documents i evidentment Podem, doncs
si Podem se sent identificat amb el document que invoca en la
seva esmena doncs perfecte, tal vegada els altres grups
n’aportaran d’altres. 

Jo crec que la gràcia de... el que no es pot negar, jo entenc
i evidentment respecto totalment que vostès no estiguin d’acord
en alguns elements essencials del document que tenim sobre la
taula, el que no es pot negar és que és un document made in
balearic és a dir, s’ha aconseguit el consens que s’ha
aconseguit, fins ara no hem aconseguit incorporar-los a vostès
a aquest consens, que crec que és una cosa que hauríem
d’aconseguir, però vull dir, és un projecte que ha sortit de la
societat civil balear, que ha passat pel Consell Escolar de les
Illes Balears i per tant, crec que és normal que treballem a
partir d’aquesta proposta. Si aquí hi hem d’afegir altres
referents, doncs ja ho farem en el tràmit.

Crec..., Sra. Camargo, que hi ha una idea molt important
amb la qual veig que no ens acabem d’entendre, que és que el
pacte, la idea de pacte és superior a qualsevol posició inicial
que nosaltres tinguem sobre aquests temes. És a dir, quan
volem un pacte estem dient que volem una estabilitat, que
volem arribar a un acord amb el Partit Popular al cap i a la fi
que és l’alternativa de govern en aquesta comunitat autònoma
i si volem un consens amb el Partit Popular haurem de
renunciar a algunes de les nostres idees. 

Llavors, aquí es tracta que decidim què està per damunt: si
la idea de pacte o les nostres idees particulars sobre el que ha
de ser l’educació. Per a nosaltres està per damunt la idea de
pacte perquè creiem que el més important és que hi hagi
estabilitat. Per tant, és... diguem... és... crec que vostè... entenc
i comparteixo molt de... comparteixo molt els principis que
vostè, no tots, eh?, perquè ja sap que vostè en el tema de la...
l’aversió que vostès tenen a l’escola concertada és una cosa que
el nostre grup no comparteix, però en molts altres aspectes com
per exemple... doncs... la idea de la laïcitat, no?, és a dir,
nosaltres creiem que ha de ser així, però també entenem que no
tota la societat és com nosaltres i que pot haver-hi altres
opcions i que hem de trobar la manera d’encaixar això amb
l’interès general que ha d’estar per sobre de qualsevol altra
consideració.

Hi ha un altre tema en què també discrepem, el model de
direcció. Crec que aquí sí que realment és difícil arribar a un
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acord, perquè crec que és una visió diferent sobre l’educació.
Crec que entre la tensió que hi ha entre el propòsit de
l’educació i els drets dels treballadors de l’educació, crec que
vostès posen més èmfasi en aquest segon i nosaltres fem més
èmfasi en el primer, nosaltres volem un sistema educatiu que
funcioni i creiem que això ha d’estar per sobre de la resta, i
crec que... amb aquesta tensió... bé, doncs posem l’accent en
punts diferents. No hauria... si cap de les dues postures és
maximalista no hauria de ser impossible arribar a un acord en
què tots hi perdem alguna mica perquè tots hi guanyem un
acord.

Respecte de l’esmena del PP, doncs, a nosaltres ens sembla
bé, ens sembla bé, no entrarem en tota la part de l’exposició de
motius perquè no és objecte de discussió. Per tant, centrant-me
només en la part dispositiva, doncs, nosaltres hi estam
totalment d’acord i si els ponents l’accepten nosaltres li
donarem suport. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la diputada
Olga Ballester, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Para Ciudadanos la necesidad de un
pacto político y social para la educación que conlleve la
elaboración de una ley educativa perdurable en el tiempo es un
tema prioritario para esta legislatura. Entre todos los partidos
y la comunidad educativa hemos de conseguir llegar a un
acuerdo, será el mayor de los éxitos políticos. No se puede
negar que hasta ahora la educación no ha sido un asunto de
Estado, y de hecho así lo corroboran el abandono escolar
temprano que tenemos en toda España y en Baleares. 

Ciudadanos acaba de llegar a la política a nivel nacional y
desde el primer momento una de nuestras prioridades ha sido
convencer al resto de grupos políticos que conformaban el
Congreso de los Diputados de la necesidad de que los temas
que son pilares básicos para conformar nuestro sistema
educativo surjan de un consenso social y político para
conformar una nueva ley educativa de consenso. 

Por ello, en Ciudadanos aprovechamos el fin del
bipartidismo para exigir en base a un acuerdo de investidura
crear dentro de la Comisión de Educación una ponencia, una
subcomisión, para trabajar este gran pacto político y social por
la educación, como así se ha hecho. Miren, esta subcomisión
está trabajando muy intensamente, está conformada por 19
diputados representantes de todos los grupos políticos que
conforman el Congreso, empezó el 14 de febrero, desde
entonces se convoca todos los martes de nueve y media a once
y media y todos los miércoles a las cuatro, ya han pasado 82
comparecientes elegidos por todos los grupos, tres ponentes por
sesión donde el turno de preguntas es de especial relevancia,
han participado además de expertos 18 entidades del Consejo
Escolar del Estado, otras asociaciones de padres, de alumnos,
de profesores, sindicatos de profesores, de alumnos, la

patronal, todos han expuesto sus puntos de vista y debatido
prácticamente sobre todos los temas. De hecho, mi compañero
Xavier Pericay també fue llamado a ser ponente en la comisión,
con una intervención muy interesante.

Como ya he dicho en otras ocasiones, yo les animo a que
todos se lean cada una de las comparecencias porque no tiene
desperdicio y que se tome nota de todas las aportaciones que
hacen, que hacemos los que estamos aquí, nuestros grupos
políticos allí en el Congreso. 

Lo que se ha coincidido con todos los ponentes es en la
necesidad de conseguir ese pacto por la educación. Ahora, en
estos momentos, se está elaborando en el seno de la comisión
el informe de la conclusión de estas 82 ponencias, un informe
que será el primer paso para poner las bases de una nueva ley
educativa, y desde Ciudadanos estamos trabajando muy
intensamente en este pacto desde todas las comunidades, con
todos nuestros portavoces en las comisiones de Educación,
como ésta, como me imagino que también estarán haciendo
todo el resto de partidos.

Comentar que entre todos los ponentes que ha habido en
esta subcomisión los tres primeros fueron ANPE, Ángel
Gabilondo, Marea Verde; en la siguiente, CANAE, Valls,
Arrese Otegui; en la siguiente, CSIF, Sindicato de Estudiantes,
ACADE... bueno, y así una... muchísimos grupos que han
hecho las ponencias. 

Entonces, también tenemos que decir la difícil tarea que
tenemos todos los partidos que estamos aquí y estamos
representados allí, en el Congreso, para llegar a un acuerdo tan
complejo, tan difícil, tan frágil, pero tan importante y lo
importante que es respectar los tiempos para llegar a un
consenso y tomar decisiones. 

Mientras todos trabajamos en este gran pacto por la
educación para conformar la anhelada nueva ley educativa
consensuada, Ciudadanos sí que ve muy interesante abrir una
ponencia para ir trabajando todos aquellos aspectos que no
funcionan en la educación de Baleares y que podemos mejorar,
puesto que hemos de disminuir el altísimo fracaso y abandono
escolar que existe en nuestra comunidad, pero no consideramos
oportuno que la ponencia se dedique única y exclusivamente a
la finalidad de elaborar una ley puesto que los partidos que aquí
estamos representados y tenemos representación en el
Congreso ya estamos trabajando por estos temas, por una ley
educativa, entonces, se podría hacer aquí una ley educativa que
podría originar puntos contradictorios con los acuerdos que se
van alcanzando por nosotros mismos en el Congreso, lo cual
podría abrir una grieta que desde Ciudadanos consideramos que
no es lo correcto y que hemos de cuidar al gran pacto educativo
que se está llevando en el Congreso.

Además, dirigir la ponencia única y exclusivamente a la
finalidad de elaborar una ley educativa sin tener en cuenta el
pacto educativo que se está realizando, claro, esta ley
autonómica tendría que ser acorde con la vigente LOMCE, que
es justamente lo que nosotros queremos evitar, pues la cuestión
es hacer que la nueva ley sea un consenso entre todos y a partir
de ella elaborar las siguientes leyes autonómicas. 
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Por lo tanto, nosotros sí que consideramos importante abrir
una ponencia, una comisión y que se llegue a un pacto político,
pero esperar, esperar a elaborar esta ley educativa autonómica
una vez la Comisión del Pacto Político y Social por la
Educación en el Congreso emita el acuerdo sobre la nueva ley. 

Por lo tanto, a nosotros sí que nos parecería correcto apoyar
esta iniciativa, pero sería a condición de añadir “... una vez la
Comisión del Pacto Político y Social emita su acuerdo sobre la
nueva ley educativa”.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
als grups proposants si volen suspensió o si podem continuar. 

(Se sent una veu que diu: “Podem continuar”)

Podem continuar. Per tant, ara tenen la paraula els grups
proposants per fixar posició i assenyalar si accepten les
esmenes, per un temps de cinc minuts. Té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé. En primer lloc, dir que, bé, jo crec que queda palès aquí
que tothom parla aquí de consens, de consens i que volem
arribar a acords, per tant, crec que és el moment de tirar
endavant, és el moment de seguir, de seguir endavant i de crear
aquesta ponència amb tots els inconvenients que puguem trobar
al llarg del camí. La ponència es crea i després nosaltres anirem
fent feina i després posarem un pla de treball. Jo crec que aquí
el que discutim és, volem tirar endavant la ponència o no? Si
volem tirar la ponència endavant deixem de banda altres coses.

Respecte de les esmenes ha quedat prou clar que l’esmena
de MÉS per Menorca crec que la transacció queda clara, és a
dir, els treballs de la ponència seran paral·lels a l’elaboració del
projecte de llei educativa anunciada per (...), aquesta és
evident. Per tant, no hi ha cap més problema, nosaltres sí
l’acceptaríem.

Respecte de l’esmena de Podem, torn a repetir, els
documents que formen part de la ponència són els que
acordarem en el pla de treball, per tant, nosaltres, en principi,
el pla de treball volem que sigui el més consensuat possible
perquè si el que volem és un acord el que caldria seria arribar
a un acord per tenir un únic pla de treball dintre la ponència i
poder tirar-la endavant el més aviat possible. Per tant, això
pensam que el document ha de formar part del pla de treball i
no de l’acord d’aquesta resolució.

Respecte de l’esmena del Partit Popular, jo li volia
comentar un parell de coses, respecte de la part propositiva
que, ja li dic, hi estam d’acord, per tant, realment el que es vota
aquí és la part propositiva, per tant, la resta són intencions. És
a dir, després una vegada votem, el que votem és la part
propositiva, no la part expositiva; per tant el que posi a la part
expositiva, vostè ha fet les seves explicacions, nosaltres hem fet

les nostres, i ja no té més a dir. De fet fins i tot a la publicació
de la PNL només es publica la resolució, que és la part
propositiva; la resta, no.

Dir que si no accept això és..., com ho ha dit?, una falta de
voluntat de consens o un fals consens, no ho sé, nosaltres
pensam que el consens hi és, de fet li vull recordar que quan
nosaltres vam proposar fer aquesta PNL la vam passar a tots els
grups que són presents aquí, i en aquell moment era el moment
d’haver consensuat la part expositiva; vull dir, jo el que no sé...
vostè, abans de presentar la PNL el seu grup la coneixia, i per
tant crec que era el moment de poder fer les aportacions, no hi
havia cap “daixò”, no aquí per dir “bé, idò si no ho accepteu és
un fals consens”. No, hem anat amb la veritat per davant i en
qualsevol moment, el que passa és que ara aquí venim a votar
la resolució, i la resolució és si volem fer la ponència o no
volem fer la ponència. Per què volem fer la ponència?, per fer
una llei educativa, per fer uns estudis preparatoris a la llei
educativa o no. 

Allò de l’aportació de la feina feta per Illes per un pacte
crec que és correcte. Quan un redacta una PNL pot tenir
errades i crec que aquesta aportació és coherent, s’ha de
reconèixer la feina feta, no sols per Illes per un pacte sinó
també per Menorca Edu21, pel Cercle, per totes les entitats que
han col·laborat en aquest document. Per tant crec que és sensat.

Per tant crec que al final el que ens interessa és arribar,
posar en marxa la ponència, posar en marxa un espai que crec
que és la ponència on tots puguem parlar, i després arribar a
acords o almenys eliminar els desacords.

I, finalment, volia comentar a la Sra. Ballester, de
Ciutadans, que, bé, està molt bé, que la subcomissió està molt
bé, però són dues coses diferents. Nosaltres parlam d’una cosa
d’aquí, feta d’aquí, com ha dit el Sr. Castells, és a dir, és una
cosa que ha nascut de la societat d’aquí. Crec que pot anar
perfectament encaixada una cosa amb l’altra. Que fem una llei
que després no s’adequa?, bé, ja també existeixen lleis com és
la Llei d’educació a Catalunya o al País Basc, i per tant després
si es modifica la llei estatal s’hauran de modificar. Idò bé, es
modifiquen, però crec que hi ha dues coses: primer, aquí hem
fet un camí, tenim un camí de consens social que potser a
Espanya no hi és, perquè aquí sí que el tenim amb Illes per un
pacte i a la resta d’Espanya no hi és, i per tant subordinar un
pacte social a un pacte polític de Madrid queda una mica
enfora; i, per altra banda, també he de dir que vostè sempre
parla dels grups que tenen representació a Madrid, però aquí en
aquesta cambra hi ha grups que no tenen representació a
Madrid, i per tant crec qui fem alguna cosa aquí és alguna cosa
que també podem donar (...). Que d’aquesta ponència fins i tot
pot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, ha d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí. ...fins i tot poden sortir coses positives per poder portar
a aquesta sots-comissió a Madrid. I això és tot. Gràcies.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 57 / 28 de setembre de 2017 907

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la representant del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra. Isabel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Consens i
diàleg no només són dues..., no haurien de ser dues paraules
buides de contingut, sinó que hauria de ser una actitud per dur
endavant aquesta ponència. Pens que la meva intervenció anava
en aquesta línia; he fet esment a totes les esmenes que s’havien
presentat i que havíem de tenir en compte. No crec que
l’actitud que si no s’accepta una exposició de motius això ja
serà fals, etc., pens que dins l’exposició de motius del Partit
Popular hi havia qüestions que es podien adaptar; no sé si es
podran acceptar, si no, i he manifestat, i que quedi enregistrat
i que quedi al Diari de Sessions, que hi ha paràgrafs de
l’exposició de motius que són certs, que l’any 2011 neix..., el
primer pacte neix d’unes plataformes en què hi havia el sector
econòmic i en què hi havia el sector educatiu, i després va
revertir en aquest altre... És així, i els que hem viscut aquesta
legislatura comença des d’aquí, però això no impedeix que
comencem d’una manera tranquil·la i per arribar a acords.

Després entenc que el Govern està pel pacte, des del
moment que el pacte mateix va lliurar el document al Govern,
el Govern el va agafar i el va dur al Consell Escolar perquè fos
revisat, etc., i el mateix govern, una vegada va passar pel
Consell Escolar, ens l’ha remès aquí, al Parlament. Per tant
entenc que el futur projecte de llei que presenti el Govern ha
d’anar en consonància amb el document del pacte.

Després manifest el meu desacord a haver d’esperar que el
Congrés faci una llei, perquè en aquests moments convulsos
que vivim vés a saber què dura el Govern de l’Estat, el que
dura el Congrés de Diputats a l’Estat, i el que sigui. I a més a
més també com a partit sobiranista per explicar que el que
volem és exercir el nostre autogovern i per tant elaborar una llei
d’educació de les Illes i, per descomptat, treballarem perquè la
LOMCE sigui derogada al Congrés i s’elabori una llei en
consonància amb el pacte. 

I després, per altra banda, també vull manifestar que el
document del pacte per l’educació neix des de baix, neix des
dels pares i les mares, neix des del sector econòmic, neix
d’associacions pedagògiques..., és un document participat i és
un document on es va prioritzar consensuar el màxim de punts.
Amb tots els respectes la llei del Congrés neix una altra vegada
des de..., naixeria des de dalt, des del sector polític, i massa
vegades des del sector educatiu hi ha hagut queixa que les lleis
fetes des de dalt no sempre són positives per al  màxim de la
comunitat educativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la representant del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument, subscric les paraules
tant del Sr. Casanova com de la Sra. Busquets. Jo només
afegiria que -i també s’ha dit- aquí hi ha tres grups
parlamentaris que no tenen representació a Madrid, crec que hi
ha unes transferències, està transferida una potestat que a nivell
autonòmic podem modificar i podem fer feina en educació, i
evidentment si s’arriba a un acord a nivell estatal i modifica en
qualsevol sentit la possible llei autonòmica, és una llei de rang
superior i per tant està per damunt i ja es podrien modificar,
però això no lleva que una sèrie d’actuacions i pautes que es
poguessin fer des de la nostra comunitat quedarien plasmades
a un consens i a uns acords que s’haguessin aconseguit a nivell
autonòmic, i per tant crec que és això que hem de mirar. 

Si miram el document d’Illes per un pacte hi ha molts de
temes que pertoquen a l’Estat que no toca, i per tant crec que
nosaltres hem de fer feina amb el document que tenim, anar
fent aportacions i millores que ens puguin ajudar amb altres
documents i altres lleis, i arribar a aconseguir el que en teoria
tots deim i que a la pràctica m’agradarà veure si és així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. I acabat el debat passam a
votació la Proposició no de llei 7586/17, amb l’esmena del
Grup Parlamentari Popular en la seva part propositiva, que és
la núm. 11896/17, i amb l’esmena transaccionada del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca núm. 11923 incorporades.

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 3.

(Remor de veus)

Per tant... 

Perdó, 10 vots a favor; 3 vots en contra; 3 abstencions,
perdó.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7586/17, relativa a la constitució d’una ponència per
al pacte educatiu.

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