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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau substitueix Conxa Obrador.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Alguna més? No. 

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
l’adopció de l’acord respecte dels escrits RGE núm. 327,
3071 i 4413/18. 

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
327/18, presentat pel Grup Parl amentari Mixt,
mitjançant el qual se  sol·licita la compareixença de la
consellera de Cultura, Participació i Esports, per tal
d’informar sobre el finançament que rep l’Obra Cultural
Balear per part de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Començarem per l’adopció de l’acord respecte de l’escrit
RGE núm. 327/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la
consellera de Cultura, Participació i Esports, perquè expliqui
el finançament de l’Obra Cultural Balear per part de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, desde Ciudadanos nosotros
pedimos, en aras de la transparencia, pues, la comparecencia
de la consellera de Cultura, Participació y Esports. Nosotros
pedimos la comparecencia de la Sra. Tur, pues, para que nos
explique la financiación que recibe la Obra Cultural Balear por
parte de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Nosotros hemos visto que esta financiación dentro de las
subvenciones, dentro de la asociación... perdón, dentro de la
base nacional de subvenciones pues hemos visto que son muy
numerosas, las cuantías son muy elevadas, que hay muchas, y
también vemos que hay entes pues que parece ser que son
pertenecientes a la OCB, pero no salen explícitas como tal, y,
bueno, creemos que en aras de la transparencia pues la Sra. Tur
venga a explicarnos estas inversiones en la Obra Cultural
Balear, esta financiación.

Por otra parte, sabemos que toda subvención pues viene
sujeta a unos criterios, queremos que nos explique estos
criterios y si ha habido un seguimiento de la evaluación de si
estos criterios luego se han transformado en hechos y si estos
hechos están acordes a los criterios para dar esta subvención. 

Bueno, creemos que los recursos son finitos y creemos
que el mundo de la cultura es muy amplio, creemos que hay
muchísimas asociaciones en el arte, la pintura, la
escenografía, hay muchísimas necesidades. Bueno, vemos que
la financiación a la Obra Cultural Balear es bastante y
queremos que nos explique los criterios para dar estas
subvenciones. Y en aras de la transparencia pues pido el voto
favorable de los grupos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció no enregistrada)

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ: 

Gràcies, president. Bé, nosaltres sense aprofundir donarem
suport a aquesta petició de compareixença, crec que vivim en
un moment polític on tots els partits estam a favor de la
transparència i que els ciutadans han de saber on va cada
cèntim públic i pensam que s’ha de vigilar aquesta legitimitat
d’ajudes i subvencions i veiem oportú, doncs, aquesta
compareixença de la consellera per explicar el finançament de
l’Obra Cultural Balear.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Diputada Laura Camargo, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bé, des del nostre grup parlamentari en
principi mai no tenim res en contra de qüestions relacionades
amb la transparència, però sí que ens demanam per què
Ciudadanos i el Partit Popular, en aquest cas, que dóna suport
a aquesta proposta, tenen tan d’interès a conèixer, o per què
l’Obra Cultural Balear després d’una legislatura en la qual se
li va retallar tot, fins i tot l’alè per tal que no pogués existir i
defensar la llengua pròpia de les Illes Balears, per què aquesta
associació, que és una associació que ho té tot en regla, que és
una associació legal, que és una associació que tothom sap ben
bé a què es dedica, que és una associació de caire cultural
també, que no només es dedica a les qüestions relacionades
amb la llengua catalana sinó també a qüestions de caire
cultural, per què rep subvencions d’aquest govern?

Jo crec que les distintes partides normalment fins on jo sé
es publiquen, se sap a què es destinen i sincerament pens que
és més aviat aquesta petició part de la dèria de Ciudadanos de
persecució a la llengua catalana i a tot el que té relació amb
aquesta creuada que ha posat en marxa després de l’1
d’octubre, i abans també de l’1 d’octubre.

En relació amb això, des del nostre grup parlamentari,
tenint en compte que no hem trobat irregularitats relacionades
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amb aquesta manca absoluta de transparència a la qual es
referia abans la Sra. Ballester, no donarem suport a aquesta
petició de compareixença de la Sra. Fanny Tur.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula la Diputada Sra. Vilaret, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bones tardes a tothom. Cap
problema a fer actes de transparència i a retre comptes, ara bé,
i sobretot si ha de servir per eliminar qualsevol ombra de
dubte respecte d’això, ja que sembla que té... és molt suspicaç
el Partit Ciudadanos en aquest aspecte de la llengua catalana,
i, a més, que és una associació d’àmbit cultural que acompleix
tota la normativa.

Per tant, cap problema ni un amb votar a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Nosaltres
sempre que hi ha hagut una sol·licitud de compareixença de
qualque conseller no hem tengut cap problema a donar-li
suport, crec que si hi ha qualque dubte en qualsevol tema els
consellers han de venir a explicar-ho i crec que per eliminar
qualsevol tipus de dubtes és important que vengui i no crec
que tengui cap problema a fer-ho la Sra. Tur.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo la veritat és que trob
aquesta sol·licitud totalment improcedent per diversos
motius, és a dir, el tipus de transparència que demana la Sra.
Ballester en aquest cas no se substancia amb una
compareixença d’una consellera, perquè si alguna cosa està
ben documentada és la concessió de subvencions i la
concessió de subvencions i la seva justificació.

I per un simple tema d’economia processal, trob una
pèrdua de temps que una cosa que vostè, si està tan

interessada, pot documentar-se perfectíssimament, pot
demanar tots els expedients, pot demanar fins a la darrera
factura que se li ha pagat a l’Obra Cultural Balear, haguem de
perdre el temps amb una compareixença de la consellera quan
aquesta comissió té una cua de treball prou intensa.

Dit això, jo no pens contribuir a regalar-los el titular que
el Parlament s’oposa que l’Obra Cultural vengui a donar
explicacions, perquè és el que vostès cerquen. Vostès saben
perfectament que no hi ha cap mena d’irregularitat, vostès el
que cerquen és la propaganda, el fet propagandístic. Jo no els
pens regalar el titular d’El Mundo, si vol que li digui el mitjà,
de demà dient que aquest parlament s’oposa i ha vetat que la
consellera vengui a explicar això, la qual cosa, a més a més,
pens que ella ho farà amb molt de gust i, a més a més,
simplement el que farà serà... anava a dir per culpa seva, o
deixi’m-ho dir, políticament correcte, per mor de la seva
iniciativa parlamentària ens farà perdre el temps a tots plegats.
Per tot plegat, jo m’abstindré a la votació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bones tardes. Sí, nosaltres també votarem a favor de la
compareixença de la consellera, també pensam que és
purament electoralista el que demana el partit de Ciutadans,
per la seva dèria en contra de la llengua catalana. Tenint en
compte que l’OCB és una associació que impulsa i defensa la
llengua catalana; tenint en compte que hi ha un mandat
constitucional, com no farem mai de recordar-li a la Sra.
Ballester i al Sr. Pericay, un mandat de la Constitució que ens
diu que hem de protegir les llengües; tenint en compte que la
llengua és cultura, no entenc per què els senyors de Ciutadans
volen aquesta compareixença, sobretot, i com ens ha explicat
vostè, té tot el llistat de subvencions i per què es donen i amb
quins criteris es donen o deneguen les subvencions, està
documentat i vostè ho veu.

Però, bé, la consellera... ens hem posat en contacte amb
ella, no té cap problema a venir, i hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam, idò, a votació.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Puc prendre la paraula, Sr. President?
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EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Només per especificar que m’abstindré d’aquesta votació.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, explicació de vot, entenc. Sí, té cinc minuts, si
vol, per a l’explicació de vot.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

No, senzillament vull dir que, escoltades les distintes
aportacions i en pro d’aquesta transparència, que pens que és
una pèrdua de temps, també, com ha dit el Sr. Castells, però
perquè no hi estam en contra..., i com que tampoc no estam a
favor de dedicar tant de temps a una qüestió que sabem ben bé
que té motius polítics darrere, motius polítics d’una clara
naturalesa, votarem abstenció per no votar en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò continuam la votació.

Vots en contra?

Abstencions? 2.

En conseqüència s’acorda de recaptar la presència de la
consellera de Cultura, Participació i Esports perquè expliqui
el finançament que rep l’Obra Cultural Balear per part de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RG E núm.
3071/18, presentat pel Grup Parlamentari  Popular,
mitjançant el qual se sol·li c i ta la compareixença del
Fiscal de Menors, Sr. José Díaz Cappa, per tal d’informar
sobre la situació general dels menors en els centres
educatius de les Illes Balears.

I a continuació passam a l’adopció d’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 3071, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del
fiscal de Menors, Sr. José Díaz Cappa, per tal d’informar
sobre la situació general de menors en els centres educatius
de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula, en aquest cas la Sra. Sara Ramónn.
Gràcies.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, aqueixa compareixença al va
demanar el nostre partit arran de la intervenció que hi va haver
a la Comissió de pacte educatiu, que va ser aquí el fiscal de
Menors, i en aquella intervenció varen quedar de manifest

unes queixes sobre el funcionament de la conselleria, va
evidenciar que hi havia un protocol però que no s’acabava
d’aplicar perquè la conselleria, en algun cas, filtrava els casos,
i no els deixava arribar tots els casos, i  el posava això de
manifest, i intentava, o demanava, o exigia, que pogués tenir
una via directa amb els centres.

Com que la intervenció, pensam, no va ser prou extensa i
ens agradaria tenir una informació més profunda d’aquest
tema, idò demanam que pugui comparèixer aquí i així poder
trobar les millores en casos que poden ser tan sensibles.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem té la
paraula la Sra. Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

En principi des del nostre grup parlamentari no tenim cap
inconvenient a donar suport a aquesta compareixença
demanada pel Partit Popular.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula la Sra. Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. Tampoc no tendrem cap problema, cap
inconvenient, que vengui el fiscal de Menors, però sobretot
perquè s’aclareixen els termes en els quals es va explicar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. De la
mateixa manera que he explicat abans, no tenim cap
inconvenient que pugui venir, i donar-nos les explicacions
adients i poder-li fer les preguntes que trobem oportunes.
Nosaltres sempre hem estat a favor que pogués venir un
compareixent sol·licitat per un grup parlamentari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. El meu grup votarà en contra,
perquè creiem que el fiscal precisament va comparèixer, va
explicar això; el Partit Popular li va poder fer totes les
preguntes que va voler sobre aquest tema i, a més a més, també
li he de dir una cosa: en la seva primera intervenció el fiscal
va presentar una situació gairebé apocalíptica, i quan els
diferents portaveus li vam anar preguntant i demanant
aclariments, va ser com si sortís el sol i aquelles tenebres
desapareguessin, a part de reconèixer-nos que la Fiscalia no
tenia tants mitjans per dur a terme tot allò que ell exigia que
se li sotmetés.

Aleshores sincerament crec..., és a dir, jo no crec que
haguem de dir que sí a totes les compareixences que es
demanen, crec que hem de prioritzar, i aquí està clar que el
Partit Popular el que vol és, com es diu en castellà,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, furgar
en un aspecte de l’acció de govern que crec que cap dels grups
aquí, excepte els que fan oposició per sistema, creu que és
prioritari. Per tant jo, en coherència amb el que he dit abans,
perquè crec que és la comissió que té més feina, o sigui la cua
de feina més plena, i a més a més encara hem d’acabar i hem
de resoldre tot el tema del pacte educatiu, sincerament crec
que hem de prioritzar, i per tant, atesa la motivació espúria
d’aquesta sol·licitud, el meu grup votarà en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la diputada Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Desde Ciudadanos y el Grupo Mixto apoyaremos la
petición de comparecencia del Fiscal de Menores para que
explique las posibles dudas que ha expuesto el Partido Popular
para pedir esa comparecencia.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Baquero?, no, el Sr. Casanova, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
Socialista no tenim cap inconvenient que vengui el
compareixent i que expliqui tot el que hagi d’explicar.

Sí que és cert que nosaltres també consideram que el fiscal
ja va venir aquí, va donar les explicacions, i el Partit Popular
va tenir l’oportunitat de demanar tot allò que li interessava.
Per tant ja... no sé què més aportarà, però, bé, si volen que

vengui, que vengui. (...) una altra vegada, tornarem a escoltar
el mateix que ens va dir i que està registrat en el Diari de
Sessions, i per tant (...).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votació.

Vots a favor de la compareixença? 9 vots.

Vots en contra? 1 vot.

Abstencions, no n’hi ha.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
Fiscal de Menors Sr. José Díaz Cappa, per tal d’informar
sobre la situació general de menors en els centres educatius
de les Illes Balears.

I.3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4413/18, presentat pel Grup Parl amentari Mixt,
mi tjançant el qual se sol·licita la compareixença del
conseller d’Educaci ó i Universitat en relació amb les
mesures correctores del Reial Decret Llei 14/2012,
relatiu a ensenyament no universitari.

Tot seguit, idò, passam a l’adopció de l’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 4413, presentat pel Grup Parlamentari
Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del
conseller d’Educació  i Universitat per tal que aclareixi les
contradiccions observades entre les seves declaracions i el
fiscal de Menors respecte del conveni i protocol d’actuacions
en els casos d’assetjament de menors en els centres educatius.

Per a la seva defensa per part del Grup Mixt té la paraula la
Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. El motivo de esta petición de
comparecencia del Sr. Conseller es que hay contradicciones
entre la comparecencia..., bueno, lo que comentó en la
comparecencia del Sr. Fiscal de Menores aquí en esta
comisión, cuando estábamos hablando del pacto educativo, y
de las relaciones de la Fiscalía y la conselleria respecto
también a las competencias, a una posible invasión de las
competencias por parte de miembros de los centros frente a
la Fiscalía, y simplemente es que el conseller nos aclare la
aplicación y el desarrollo del protocolo existente, del
convenio que hay con la Fiscalía en el tema de acoso escolar,
y que quede todo claro.

Ese es el motivo de nuestra petición de esta
comparecencia. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Ramón, per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Nosaltres donarem suport, com no pot ser d’altra manera,
ja que va en la mateixa línia de preocupació que el nostre
partit; crec que la nostra feina és vetllar perquè la feina del
Govern es realitzi de forma correcta, i la seva. 

Crec que no tendrà cap inconvenient i estarà encantat de,
si s’ha sembrat algun dubte, venir aquí per resoldre’l i sobretot
per poder cercar millores si realment hi ha alguna cosa que no
funciona bé.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, atès que es tracta també de la mateixa línia que ja s’ha
comentat abans i seguint el que ha dit la Sra. Ramón, donarem
suport a aquesta petició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula la Sra. Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. També donarem suport perquè no crec que
el conseller tengui cap problema a retre informació i comptes
de la seva actuació. Ara, personalment, em sap molt de greu
crear aquesta... com a alarma de coses que... crec que hi ha
temes més interessants, però cap problema que vengui.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. De la mateixa que anteriorment, i
encara més, perquè puguin tenir... hi pugui haver les
explicacions, tant per Fiscalia com s’ha aprovat abans, com
ara, jo tampoc no vaig veure aquestes contradiccions que es
marquen a l’explicació, sinó el posicionament del Fiscal en
aquell moment i, com ha dit el Sr. Castells, també va variar
quan hi va haver després les peticions o les preguntes per part
dels grups parlamentaris.

De totes maneres, com dic, nosaltres no estem en contra
que vengui el conseller i pens que no tendrà cap problema

tampoc, com no n’ha tengut mai a venir a donar les
explicacions oportunes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sra. Seijas, li he de dir
perquè no havia tengut ocasió de dir-li-ho fins ara que a mi em
va sobtar molt l’interès que vostè  va mostrar a resoldre la
problemàtica de l’assetjament escolar, que jo n’estic tan
preocupat com vostè, amb la Fiscalia. 

És a dir, vostè ha centrat, arran de la compareixença que va
haver-hi, molta atenció en el que va dir el Fiscal com si això
hagués de ser la solució a l’assetjament escolar, i aquest
plantejament em sobta molt de vostè, perquè la tinc per una
persona rigorosa en el seus plantejaments i... i molt
preocupada per alguns aspectes socials precisament, que em
sembla que aquí vostè cau en una simplificació molt
lamentable; és a dir, la pretensió que va formular aquí el Fiscal
de Menors, que segons sembla es troba a un protocol, que
qualsevol cosa que es faci als centres educatius li sigui
comunicada, miri, per a mi ja pot trobar-se en el protocol que
vulguin, però jo personalment, i el meu grup parlamentari, no
hi estam d’acord, perquè si tot el que passa a un centre
educatiu s’ha de comunicar a la Fiscalia, escolti, això... potser
sí..., evidentment els casos més dramàtics i més mediàtics,
molt probablement evidentment han de passar per la justícia i
la seva porta d’entrada és la Fiscalia.

Però crec que precisament ens referim a una problemàtica
-i en això crec que vostè estarà totalment d’acord amb mi-, una
problemàtica que s’ha de tractar amb moltíssima cautela, amb
molt de tacte i deixar treballar els professionals per intentar
que precisament els problemes no hagin d’arribar a la Fiscalia,
perquè precisament la Fiscalia, que, escolti, té moltes virtuts
i és una institució necessària, i jo no la posaré en dubte, però
crec que no és l’òrgan dotat dels elements de tacte que són
necessaris, perquè molts problemes que després acaben en
assetjament escolar precisament arribin a l’assetjament
escolar.

Aleshores, trobo molt lamentable que ara resulti que
convertim la problemàtica de l’assetjament escolar, que com
dic és molt greu, crec que tots ho compartim, i crec que cap
de nosaltres no hauria de frivolitzar-hi, que ara la reduïm al fet
que resulta que la Fiscalia no hi actua prou i que quan la
Fiscalia hi actuï se solucionarà el problema de l’assetjament
escolar. I em sap molt de greu perquè vostè sap que des del
punt de vista ideològic vostè i jo estam d’acord amb moltes
coses, però en aquest tema, lamento dir-li-ho, que no hi estic
absolutament d’acord.
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I estic tan en desacord que no vull prestar la més mínima
col·laboració a aquest plantejament i, per tant, per ser fidel a
més a més a la resta del que he votat en aquesta sessió el meu
grup votarà en contra d’aquesta compareixença.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, jo simplement vull dir que al final aquesta situació és
una mica kafkiana perquè acabem de votar una proposta de
compareixença i de seguida..., votem a favor, votarem a favor,
que vengui el conseller a explicar les contradiccions d’una
compareixença de la mateixa persona anterior. Vull dir, és que
és kafkià. 

Després ens queixem que tenim poca credibilitat política,
si és que aquí muntem uns xous que de vegades pens que ens
ho hem de fer mirar, però bé. El conseller ha vingut sempre
que se li ha demanat, crec que no té cap problema a venir i
explicar i, per tant, vindrem i escoltarem el que hagi de dir el
conseller i tornarem venir i tornarem escoltar el que hagi de
dir el Fiscal.

També estic d’acord que amb tot aquest rum-rum l’únic
que aconseguim és crear un problema, crear una alarma on no
n’hi ha.

L’assetjament escolar és un problema greu, és un problema
que des de fa molt de temps -i parl com a diputat, però també
parl com a docent- des dels centres es treballa en temes de
mediació, es treballa en temes de... reducció de l’assetjament. 

Per tant, ara dir que això la Fiscalia de Menors ho ha de
conèixer per reduir-ho, no, ja li dic jo que no, perquè... i en
això estic d’acord amb el Sr. Castells que venir aquí a parlar
d’aquest tema quan realment els que han de solucionar aquest
tema són els professionals, crec que nosaltres aquí hem de
venir a parlar d’altres temes i aquests han de quedar de manera
secundària.

Volen que venguin? Cap problema, nosaltres hi votarem a
favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 1.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
conseller d’Educació  i Universitat per tal d’esclarir les
contradiccions observades entre les seves declaracions i el

Fiscal de Menors respecte al conveni protocol d’actuacions en
casos d’assetjament a menors en centres educatius.

II. Proposició no de llei RGE núm. 10127/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplegament del projecte de recerca integrador per a la
millora de l’educació elaborat per l’IRIE.

Finalment, passam al segon punt de l’ordre del dia relatiu
al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 10127/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, re lativa al
desplegament del projecte de recerca integrador per millorar
l’educació elaborat l’IRIE.

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

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. En primer lloc vull dir que aquesta
proposició no de llei..., l’autora no ha pogut venir per causes
personals, igual estarà a punt d’arribar, així que ella és la que
coneix en profunditat el tema. 

És una proposta a sumar cap a la millora i reducció de
l’abandonament escolar. Està... tots com ja sabem, som la
comunitat que lidera amb un 27%, crec que és un tema del
qual hem parlat reiteradament al Pacte educatiu, sobre aquesta
problemàtica, i creiem que totes les propostes que es puguin
aportar, idò són benvingudes perquè està clar que els
percentatges no baixen.

L’Institut de Recerca d’Innovació Educativa ha elaborat un
projecte de la recerca integrador per a la millora de l’educació
amb la intenció d’incrementar i optimitzar les relacions entre
els professionals que treballen als centres educatius no
universitaris i el personal investigador de l’institut. L’objectiu
és potenciar la recerca educativa i contribuir a donar solucions
a aquests problemes, abandonament escolar o falta d’èxit
educatiu.

Creiem, com acab de dir, que tot el que sumem és positiu
i que hem d’aportar.

A dia d’avui la Conselleria d’Educació no ha donat resposta
a aquest projecte, no s’ha sumat a donar-li suport ni a ajudar-lo
econòmicament, fins i tot ha manifestat que no es
comprometrà a participar en aquest projecte.

Per tant, el nostre partit, com que consideram que és
positiu, presentam aquesta proposició no de llei.

En primer lloc, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que es comprometi l’IRIE i
desplegui el projecte de recerca integrador per a la millora de
l’educació de forma compartida i conjunta amb aquest institut,
per a analitzar les pràctiques educatives i organitzatives
implementades a les Balears i aportar propostes de canvi
fonamentals i coneixement per una millor presa de decisions.
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar a l’efecte la dotació pressupostària
necessària dins el curs 2017-2018 per poder desplegar
adequadament el projecte de recerca i amb la voluntat de donar
una empenta decidida i urgent a la millora de l’educació.

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació que en doni difusió i informació als centres
educatius, al personal educatiu docent i no docent, així com a
les famílies, perquè el puguin conèixer, valorar adequadament
i analitzar els seus resultats, com el posterior impacte en la
disminució en l’abandonament escolar prematur i el
creixement de l’èxit escolar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grups Parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca s’han presentat les
esmenes RGE núm. 10210, 10211 i 10212/17. Per a la seva
defensa per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, he de dir que per part del
Grup Parlamentari Socialista, quan es va plantejar el debat
d’aquesta proposició no de llei, vam tenir certs dubtes i vam
cercar veure què passava.

Realment nosaltres pensam que aquesta proposició no de
llei, sota el paper de reducció de l’abandonament, sembla que
ho aguanta tot, perquè tot és per reduir l’abandonament. Per
reduir l’abandonament es fan mesures, mesures importants,
però també barreja l’abandonament amb manca d’èxit escolar.
Jo no sé fins a quin punt.

El que està clar és que tenim clar que en educació el paper
de la recerca és fonamental; l’educació és una cosa canviant,
el nostre concepte és que l’educació és una cosa que és canvi
constant. En educació el paper de la innovació és fonamental,
i innovar dins l’aula permet adaptar-se a la realitat, i el paper
de l’avaluació és imprescindible. Per què diem això?, perquè,
clar, innovar, si tenim en compte que l’educació, els centres
educatius són centres que són una mena de llocs on l’infant
creix i experimenta en situacions controlades, situacions
externes, si tenim una realitat canviant, els centres escolars i
allò que es fa dins els centres escolars s’han de modificar
constantment. Per tant s’ha de canviar i s’ha d’innovar per
poder-se adaptar a allò que l’infant demana. Per poder innovar
necessitam, per una banda, un grup de gent que porti aquesta
innovació endavant, però també necessitam un grup de gent,
formadors, que permeti que aquestes innovacions tinguin èxit.

La innovació el que està clar és que surt d’àmbits docents
de caràcter universitari, i a partir d’aquí es plasma en la realitat
de les aules, però és la universitat que ha de tirar endavant
projectes (...). Què passa?, la conselleria frena la innovació a
la Universitat? No, no; la Conselleria d’Educació té signats

convenis amb la Universitat per poder facilitar aquesta
innovació; té convenis per dotar l’IRIE, l’Institut de Recerca,
que per a això està, de més personal; té ajudes perquè l’IRIE
pugui portar endavant projectes de recerca i de
desenvolupament. També hi ha a la universitat un grup de
treball entre universitat i conselleria per poder establir  les
bases de la formació inicial, així com les bases de la formació
permanent del professorat, perquè aquest professorat pugui
tenir eines metodològiques innovadores. També volem dir que
hi ha moltes altres coses, com és últimament el protocol
d’altes capacitats, en el qual hi ha implantació de noves
titulacions, acceptació del talent, etc. 

En definitiva el que vull expressar amb tot això és que la
innovació és present a la universitat, i  per part de la
conselleria es fa, es dóna suport a aquesta innovació. També
el que està clar és que aquesta innovació s’ha d’avaluar i s’ha
de tenir un resultat, i per això tenim el procés d’avaluació, que
tots hem dit que és un procés d’avaluació que ha de ser extern
i ha de ser una avaluació objectiva, en la qual el mateix Institut
de Recerca participa amb l’elaboració de proves d’avaluació
externa, però hi ha un organisme que és l’IAQSE, que és el que
ens proporciona aquella informació de qualitat del sistema
d’avaluacions, avaluacions de diagnòstic, avaluacions (...),
avaluacions de comprensió lectora, etc.

Per tant creiem que la innovació és imprescindible,
l’avaluació és necessària, i que tot el procés d’innovació ha
d’anar d’acord amb la universitat. Per això nosaltres hem
presentat les esmenes, conjuntament amb els altres grups
MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, perquè tots
consideram que l’IRIE forma part d’aquell engranatge
d’innovació que és la universitat, i per això presentam
l’esmena del punt 1, en la qual demanam que la recerca es faci
a través de la universitat, i el conveni sigui universitat-
conselleria. Esmenam el punt 2, que és el punt on es parla de...
que destina la dotació pressupostària per al curs 17-18; el curs
17-18 ja ha passat, però això són raons de caràcter purament
de calendari, però, ja li dic, estem davant d’uns pressupostos
i creiem que les esmenes als pressupostos es fan als
pressupostos, no a través de proposicions no de llei. I després
finalment esmenam el punt 3 perquè pensam que l’avaluació,
la informació que s’hagi de passar a centres educatius, ha de
sortir des de l’IAQSE, que és aquell organisme que ha de fer
difusió de la informació que (...) a través de les proves de
diagnòstic externes, i crec que aquesta informació es posa de
rellevància a través de tots els informes que fa l’IAQSE.

Per tant nosaltres consideram que aquesta informació ha
de sortir de l’IAQSE perquè s’ha de presentar d’una forma
determinada evitant allò que des d’un primer moment hem dit,
que és el tema de rànquings. Nosaltres consideram que la
informació ha de ser informació de caràcter genèric que
permeti adoptar decisions de caràcter pedagògic per poder
millorar a nivell de centre i a nivell de conselleria.

En definitiva, consideram que la proposició no de llei
quedaria millor així, i ja li avanço que si no accepta aquestes
esmenes nosaltres hauríem de votar en contra, perquè
consideram que aquesta recerca s’ha de fer conjuntament amb
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tota la universitat, conjuntament amb tots els elements
d’avaluació que és l’IAQSE, i no sols amb un projectes
específic d’un grup específic dins la universitat, sinó que ha de
ser més de caràcter genèric.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. En la línia que ha expressat el Sr.
Casanova, des de Podem consideram que aquestes esmenes
són adients, i també plantejam aquesta mateixa línia, que si no
s’accepten no votaríem a favor la proposició no de llei,
especialment per una qüestió, i és que, jo que he estat una de
les persones que formam part d’aquests grups de recerca que
ha rebut en qualque moment qualque petit suport econòmic de
l’IRIE per desenvolupar projectes de didàctica i organització
escolar, que és precisament..., o didàctiques específiques, que
són precisament les qüestions en què nosaltres a vegades hem
participat també des del nostre departament, m’ha sorprès el
plantejament d’aquesta proposició, i és..., per dues qüestions.
És, per un costat, com si hi hagués una desconfiança per part
del Partit Popular respecte del funcionament de l’IRIE, i,
després, com si el Partit Popular pensés que l’IRIE és..., o que
si funcionés millor seria com una mena de vareta màgica per
tal de solucionar els problemes de fracàs i abandonament
escolar primerenc, quan jo crec que és una confusió absoluta.

L’IRIE és un institut dedicat a finançar, a impulsar, a
organitzar, a estructurar projectes de recerca i d’innovació en
matèria d’educació, però això no garanteix de cap manera el
fet que hi hagi un major èxit escolar, hi ha qüestions que
poden estar relacionades tal vegada sí, però una relació causa-
efecte, com sembla que s’intueix en aquesta proposició no de
llei, jo no la veig en lloc, perquè són qüestions diferents.

Tal vegada hi ha al darrera un desconeixement sobre què és
i a què es dedica l’IRIE i, després, com ha explicat també el Sr.
Casanova, perquè existeix un altre organisme anomenat IAQSE
i de què s’encarrega aquest altre organisme.

Llavors, sí que des del nostre grup parlamentari, com ja
hem expressat moltes vegades, i  això ho compartim entre
totes i tots, ho hem vist també a la ponència del Pacte
educatiu, una preocupació profunda i genuïna per aquesta
qüestió tan important que tenim a la nostra comunitat
autònoma, com és l’abandonament prematur i el fracàs
escolar, però pensam que aquest institut té una feina que és
diferent de la solució directa d’aquests problemes. I per això
hem presentat les esmenes i per això el nostre sentit de vot
anirà lligat també al fet de si el Partit Popular les accepta o no.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per a la defensa per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Vilaret, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltíssimes gràcies. Em sum a les paraules de la Sra.
Laura Camargo i també d’Enric Casanova.

A veure, tal volta té una explicació això i és que és del
2017 i durant aquest període s’han fet coses, el Govern de les
Illes Balears ha establert tota una sèrie de col·laboracions amb
la UIB per millorar el sistema educatiu de les Illes Balears, tot
i que no és la panacea com ella esmenta, són molts factors. I
precisament enguany es va signar un conveni per establir els
termes de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i
Universitat i la UIB per a la consolidació d’aquest IRIE, de
l’Institut de Recerca i Innovació Educativa, i comptarà amb
personal contractat per donar suport tècnic al grup de recerca
i per a la gestió de l’institut.

La conselleria farà una aportació anual de 50.000 euros i
durant el 2018 serà anual, per tant, serà un total de 250.000
euros a la UIB, perquè pugui contractar, precisament, dues
persones, com a tècnics de suport.

Per tant, amb aquests principis que vostès esmentaven com
a acords no hi estam d’acord i si no accepta la nostra versió,
evidentment que no hi votarem a favor.

La Direcció General d’Innovació i Recerca també va treure
tota una convocatòria de tipus competitiu per la qual es farien
ajuts per dur a terme accions especials de recerca i
desenvolupament, 17-19, també és vera. I hi ha altres grups de
treballs mixts entre conselleria i UIB per a la millora de la
formació inicial del professorat. En aquest sentit, s’estableix
afavorir  que les pràctiques docents s’hagin de realitzar a
centres de referència d’infantil i primària, reconeguts pel seu
caire innovador.

I des del 17-18 es millora la formació del professorat que
imparteix docència en els graus d’educació infantil i
d’educació primària i s’ha acordat d’implementar un pla de
formació permanent d’aquests professors i s’han assignat
30.000 euros per part de la conselleria a dirigir i a fomentar
metodologies innovadores. I aquesta inversió, precisament, es
gestionarà a través de l’Institut de Recerca i Innovació
Educativa.

Per tant, la Conselleria d’Educació col·labora amb la UIB
i, per exemple, ja ha mencionat altres col·laboració com a
implantar un protocol d’identificació d’alumnat amb altes
capacitats intel·lectuals, també amb un pressupost de 180.000
euros, 18-19; també aporta una dotació plurianual, jo que sé!,
d’uns fons Feder de més d’1 milió d’euros per dissenyar una
plataforma informàtica; perquè... el que ha dit la Sra. Camargo,
tot això pot ajudar, però el problema tal volta és més divers i
té altres causes.
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També des del gener del 17, la conselleria i la UIB varen
signar un conveni de col·laboració per fomentar l’increment
d’alumnes a la UIB mitjançant la difusió de la seva oferta
formativa en els centres de secundària, és una cosa que
funciona molt, que hi ha una interacció molt rica entre la
universitat i secundària, per fomentar els programes
d’orientació i transició cap a la UIB.

I, per tant, entre això i que també hi ha l’IAQSE, com ja li
han esmentat, que elabora avaluacions externes, i vostès que
fan afirmacions com aquesta que diu que a dia d’avui la
Conselleria d’Educació no ha donat resposta ni suport, amb
aquesta proposta nosaltres no hi podem estar d’acord. Per tant,
per tot això trobam més adients les nostres propostes de
modificació i de supressió presentades.

I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula
la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, des
d’El Pi estam compromesos amb la investigació i la innovació
des del minut 1 , hem fet diferents accions dins aquesta
legislatura i hem presentat iniciatives parlamentàries i
esmenes als pressuposts anuals per dotar de partides dignes en
tot el que té a veure amb recerca, cosa que a la nostra
comunitat es troba a la cua, i ens ho varen especificar, si més
no, dilluns, a la trobada que vàrem tenir a les jornades de la
ciència, aquí, en el Parlament.

Aquesta proposició no de llei parla en concret de l’IRIE,
jo crec que pot tenir mancances, evidentment, però així com
s’ha explicat té com a finalitat la recerca científica i ofereix
diferents tipus de serveis com a formació als investigadors,
suport a la recerca i comunicació per tal de fer difusió de les
activitats que duen a terme.

Evidentment, donam suport a aquest institut com a totes
les entitats que es dediquen, com dic, a la recerca i que
encoratjam que es continuï fent. Ara bé, també pensam que és
més adient la redacció que s’ha presentat amb les esmenes
dels diferents grups parlamentaris, perquè van encaminades a
reforçar el paper de l’IRIE dins la UIB, que és l’entitat de qui
depèn. Dins la UIB hi ha diferents instituts, instituts mixts, on
estan amb d’altres, i instituts propis també n’hi ha d’altres, i
pensam que és la UIB qui ha de gestionar el repartiments dels
pressuposts per als diferents instituts i els programes de
recerca des de la seva autonomia.

Per tant, nosaltres, si s’accepten les esmenes que han
presentat els diferents grups, aprovaríem aquesta proposició
no de llei, però, si no, no ho podrem fer.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, respecte del text
d’aquesta proposició, crec que realment l’IRIE fa una feina
molt interessant, molt meritòria, em sembla que era la Sra.
Vilaret que explicació que, precisament, aquesta valoració
també és la que ha merescut per part del Govern, que finança
part de les seves activitats, però la recerca científica és una
cosa fantàstica perquè es pot investigar sobre qualsevol cosa
i des de qualsevol punt de vista, i cada investigador li posarà el
seu èmfasi, cada grup li posarà el seu èmfasi també, i el que no
podem fer nosaltres com a govern és acceptar a cegues els
resultats d’un determinat grup o d’un determinat institut de
recerca; és a dir, el que ha de fer un govern, evidentment, és
tenir en compte la recerca, que això es fa, no només a la UIB,
sinó a tot el món, és a dir, tota aquella recerca o aquells
resultats de recerca que siguin d’utilitat per a les nostres
problemàtiques. Però no podem adoptar de forma acrítica i
sense cap altra valoració qualsevol recercam, perquè, escolti,
la recerca és com qualsevol altra activitat humana, n’hi ha de
més nivell, de menys nivell, n’hi ha de més adaptada i n’hi ha
de menys adaptada.

Amb això, evidentment, no és que posi en dubte la feina de
l’IRIE, l’únic que pos en dubte és que, sense cap mena
d’anàlisi política, s’acceptin les conclusions de l’IRIE com a
idònies per ser aplicades al nostre sistema educatiu. Per això
els governs tenen organismes que fan una funció d’interfície
i, en aquest cas, a mi em sembla molt adequada la referència
que, amb les esmenes que han presentat els tres grups
esmenants, fan a l’IAQSE, els governs, com li deia, tenen
organismes que fan una funció d’interfície; és a dir que de tot
allò, de totes les innovació i de totes les recomanacions que
surten de la feina de recerca s’adapten a les necessitats  del
nostre sistema educatiu i es proposa la implementació d’això.

Aleshores, a mi parlar de mesures concretes que pugui
haver-hi en els resultats de recerca de l’IRIE o de qualsevol
altre organisme, que les puguem debatre aquí i que puguem
veure si convé introduir-les o no en el nostre sistema em
sembla bé. Acceptar de forma crítica, perquè és simplement
una institució de recerca, les conclusions a les que ha arribat
l’IRIE per implantar en el nostre sistema educatiu, crec que no
és la manera, crec que és molt més adequada la fórmula que
proposen els esmenants, i, per tant, jo li agrairia, si vostè vol
acceptar aquestes esmenes, circumstància amb la qual jo
donaria suport a la proposició no de llei, si no, hi votarem en
contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Para Ciudadanos la investigación y la
innovación educativa es fundamental, más sabiendo el fracaso
escolar que tenemos aquí, en Baleares, debe ser una línea de
investigación prioritaria. Pero es cierto que yo creo que no es
el Parlamento el que debe decidir si a un proyecto se le tiene
que dotar o es a otro proyecto, y más sin conocer el proyecto,
yo creo que, primero, no es el organismo, y, segundo, es
cierto que no conocemos de qué proyecto se está hablando.
Por lo tanto, creo que erraríamos en dar una valoración de sí
o no.

Yo creo que, desde Ciudadanos, nos vamos a abstener. Y
está bien... yo creo que el organismo, hay un organismo que es
el que tiene que decidir cómo se reparten los recursos que
tenemos en investigación, que es quien tiene que decidir, pues
conoce los objetivos.

También es verdad que lo que está claro es que en Baleares
solo tenemos un 0,3% de inversión en innovación e
investigación, cuando lo normal en el resto de España és el
1,5%, de 0,3 a 1,5%, por eso está claro que tener siempre que
elegir proyectos cuando pueden ser muy interesantes,
necesarios y decisivos aquellos proyectos que no se está
invirtiendo en ellos, me parece grave y me parece muy triste.

Pero, sinceramente, desde el Parlamento no creo que
seamos los que tengamos que decidir a qué proyectos se dan
los recursos.

Por lo tanto, nosotros, en principio, nos abstendremos, y
bueno, también miraremos a ver si se aceptan las enmiendas
que se han propuesto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió, per un
temps de deu minuts, per la qual cosa demanam al grup
proposant si volen una suspensió de la sessió o podem
continuar.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

No farà falta.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, recomençada la sessió, si així pertoca, la intervenció
del grup proposant per fixar posició i assenyalar si accepta les
esmenes per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, quasi tots els grups han manifestat
la necessitat del sistema educatiu d’aquesta recerca i
innovació, d’adaptar-se a la realitat, que es destini (...) en
innovació i investigació, jo crec que en el fons tots estam en

la mateixa línia. I també s’han anomenat totes les accions que
s’han fet, els convenis que s’han firmat o el protocol d’altes
capacitats, que sabem que no funciona allò bé que hauria de
funcionar, però no és excloent, això, com he dit, suma.

Tampoc no és una garantia, no diem que sigui una garantia
ni una solució directa aquest projecte, però pensam que és un
bon projecte, que l’objectiu és potenciar la recerca educativa,
que és molt necessari i que, amb totes aquestes accions que ja
es fan, hem vist que els resultats doncs no són els que cercam,
i pensam que aquest projecte podria ajudar.

Com dic, jo no conec en profunditat aquest projecte ,
perquè no som l’autora de la proposició no de llei, però és un
projecte que consideram que és molt interessant.

Per tant, en el primer punt no acceptaríem les esmenes,
perquè voldríem comprometre que aquest projecte anàs
endavant.

En el segon punt, doncs podríem canviar la data, si no hi ha
cap inconvenient, del curs, que fos 2018-2019.

I acceptaríem el tercer punt, perquè el que no volem es que
no es voti perquè ens digueu que es volen fer rànquings de
dades, pensam que les dades han de ser transparents i que
tampoc no hi ha cap inconvenient en què es conegui, però si
això ha de servir perquè no se suporti aquesta proposició no
de llei, doncs nosaltres l’acceptam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Així entenem que la primera esmena no s’acceptaria; la
segona, es proposa baratar la data perquè sigui el curs actual;
i la tercera sí que s’acceptaria, aquesta seria la proposta.

Per tant, es poden fer vots per punts separats, entenc, i la
proposta de canvi de data s’ha de fer per unanimitat, si no s’ha
de votar el text inicial. Per tant, primer de tot demanaria al
grup proposant si es pot votar per separat.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Sí, votam per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Segon, es demanaria a tots si estan d’acord amb el canvi de
la data del segon punt o si qualcú s’hi oposa.

(Remor de veus)

Doncs, passam idò a la votació per punts.

Vots a favor del primer punt? 2.

Vots en contra? 7.
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Abstencions? 1.

El primer punt, queda rebutjat.

El segon punt, vots a favor?

Vots en contra? 7.

I abstencions? 1.

I del tercer punt, vots a favor? Amb l’esmena modificada.

Serien 9 vots a favor.

I abstencions? 1.

D’acord, en conseqüència el tercer punt quedaria aprovat
i els dos primers quedarien rebutjats de la proposta.

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