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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández substituye a Núria Riera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 10130/17
i 1306/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10130/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia de la revi si ó  i  el manteniment de les
instal·lacions educatives i  posada a punt de la
climatització dels centres educatius de les Illes Balears.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10130/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a garantia de la revisió i el manteniment de les instal·lacions
educatives i posada a punt de la climatització dels centres
educatius de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del grup parlamentari té la
paraula la Sra. Sara Ramon per un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Aqueixa proposició no de llei va
entrar a l’inici de curs 2017-2018, i  a causa de la feina
d’estudi del document del pacte educatiu no ha arribat a
aqueixa comissió fins a l’inici de curs 2018-2019, però, bé,
per desgràcia pensam que encara és un tema d’actualitat.

Durant el curs passat es va posar de manifest que als
centres de Conselleria d’Educació existien goteres,
calefaccions espanyades, calderes antigues, ventilacions
defectuoses, etc., etc., condicions que no permeten impartir
la docència amb dignitat.

Els partits del govern del pacte es varen comprometre que
aquestes situacions no es tornarien repetir i dotarien tots els
centres educatius de les instal·lacions adequades per a una
correcta climatització. Així coneixíem queixes de centres,
com el Centre d’Adults de Calvià, institut Bendinat de
Llucmajor, IES Balàfia de Sant Joan, IES Guàrdia d’Alaior,
Cap de Llevant de Maó, entre d’altres, que exactament no
sabem en quin estat estan aqueixes obres, però tenint en
compte que som a l’inici d’un altre curs escolar ens agradaria
saber que comença amb certes garanties. S’ha de dir que ja
sabem que no és així perquè a Eivissa mateix començam amb
quatre aules que no s’han pogut obrir, o sigui tres de primària
i una d’infantil, perquè estan inundades; el Conservatori

d’Eivissa també segueix amb les goteres que ja varen provocar
fins i tot accidents, i que ja vàrem dur a aqueixa comissió i per
unanimitat va sortir que s’arreglaria i seguim un altre inici de
curs i no ha estat així, i per tant, com he dit, pensam que
aqueixa proposició no de llei segueix essent d’actualitat i
demanam al Parlament de les Illes Balears instar el Govern de
les Illes Balears a revisar urgentment totes les instal·lacions
dels centres educatius de la seva responsabilitat, i que les
adeqüi correctament a l’inici de curs perquè no hi hagi
problemes de climatització com goteres, humitats, baixes
temperatures, ni altres condicions inadequades que
perjudiquin l’assistència dels alumnes a les aules durant els
mesos d’hivern.

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a presentar públicament les actuacions de revisió
de climatització efectuades en el compliment d’aquesta
proposta, les millores fetes i les que quedin pendents, amb el
compromís temporal de solució, per a la informació de tots
els docents, escolars afectats i les seves famílies.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramon. Passam ara al torn de fixació
de posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari, si bé
reconeixem que els problemes d’infraestructures encara
continuen a molts de centres i és cert que la durada d’un pla
d’infraestructures ha d’allargar-se més enllà d’una sola
legislatura, i si bé també és cert que nosaltres des de Podem
sempre hem insistit molt en la necessitat de fer bones
inversions amb molt bona planificació per tal de solucionar
els problemes d’infraestructures que encara tenim i que és
cert que encara patim a les nostres illes -avui per exemple ens
avisaven de la Facultat de Dret, del Jovellanos, a la UIB, d’unes
greus deficiències que amb aquestes pluges havien aflorat-, i
som molt conscients encara de les mancances que tenim a
molts de centres públics, com deia ara mateix fins i tot a la
nostra universitat, i de la necessitat de fer inversions i de fer
una molt bona planificació, no només en una legislatura
perquè no hi ha hagut temps, i és cert que nosaltres hem estat
exigents i serem exigents amb la conselleria fins al darrer
moment per tal que es puguin solucionar aquests problemes.

També s’ha de reconèixer que si bé en qüestions com
l’obertura de nous centres amb noves places no s’ha avançat
molt, en el fet de rehabilitacions de centres -i no em referiré
ara a la qüestió de llevar l’amiant o de llevar les barreres
arquitectòniques, on sí que s’ha fet una feina jo crec que
bastant bona-, el tema d’aquests centres en concret que s’han
recollit en aquesta proposició no de llei del Partit Popular en
principi, concretament les qüestions que assenyalen i que
explicava la Sra. Ramon, en concret pel que fa a les calderes,
les revisen o les han de revisar anualment cada centre des de
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manteniment, i això és una tasca que s’ha de fer des de
manteniment, i en els instituts, en els IES, normalment
s’encarreguen els mateixos també de fer aquestes revisions
amb els equips de manteniment; després si hi ha uns
problemes que s’allarguen en el temps pot intervenir
conselleria, però en principi normalment els centres tenen la
possibilitat que s’encarreguin des d’allà mateix.

I en l’altre cas que anomena aquesta iniciativa del PP,
normalment les revisions se sol·liciten a l’ajuntament, i
després l’ajuntament cobreix les despeses derivades d’això.

Nosaltres no negarem, perquè pensam que seria amagar un
problema encara existent, que les infraestructures educatives
de les Balears encara no estan a l’alçada que seria necessària,
però sí que consideram que en aquest sentit sí que s’està fent
l’esforç, i en els plans concrets i en els exemples concrets
que anomena, que recull aquesta proposició, les vies són altres
i es poden posar en marxa per altres procediments.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bona tarda a tothom. Bé,
hi ha un pla d’infraestructures que és públic, que està penjat i
que segurament vostès han vist, i segons aquest pla
d’infraestructures s’han fet 240 obres majors i... s’han fet
contactes amb els ajuntaments per millorar. Per tant s’han fet
actuacions, crec que l’altre dia ho va dir el conseller, a un 80
o a més d’un 80% de tots els centres, tenint en compte el que
ha dit la Sra. Camargo, que a primària són els ajuntaments els
encarregats de l’edifici. 

De totes maneres podríem anar a veure les inversions
d’IBISEC: el 2011, 4,4 milions; el 2012, 1; 13, 2,3; 14, 2,2;
i és a partir del 15, el 15 ja 4 ,7; 2016, més de 10 milions;
2017, aquells 19 milions que hi ha. Per tant s’ha incrementat
molt el pressupost d’IBISEC, això vol dir que es fa molt per
les infraestructures que estaven bastant malament dels centres
escolars. I precisament perquè es fa un esforç, i que aquest
esforç a més està planificat i es pot veure perfectament, no
entenc molt bé aquest segon punt de presentar públicament,
perquè està públicament; si vostè ho veu hi ha unes graelles i
posa el que s’ha fet, el que està pendent de fer, el que està en
execució..., i per tant no donaríem suport, perquè creim que ja
hi ha un pla, que aquest pla és públic i manifesta allò que es fa,
s’ha intervengut en el 80% dels centres en millores, i s’hi està
invertint més del que s’havia invertit a la legislatura anterior.

Queda molt per fer? Sí, queda molt per fer i s’ha de
continuar millorant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Des
d’El Pi sempre hem donat suport i  des del primer moment
vàrem donar suport al Pla d’infraestructures que va presentar
el Govern, és un pla d’infraestructures obert que també hem
dit que s’ha pogut anar modificant a través dels pressuposts o
perquè una obra no s’ha executat perquè no tenien el solar,
perquè els permisos encara no arribaven i... bé, d’aquesta
manera per ventura s’han prioritzat unes obres o unes altres i
nosaltres, com dic, sempre hi  donat suport. 

Crec que aquí avui parlam d’un altre tema, que és el tema
de la climatització. En el Pla d’infraestructures educatives
2016-2023 no es contemplen les millores de climatització i
nosaltres trobam adient que es faci. Sí que és cert que dia 26
de setembre ja es va debatre una proposició no de llei a la
Comissió de Salut que també parlava de la climatització i la
millora a les unitats bàsiques de salut, que era molt similar a
la que avui es presenta.

Moltes escoles tenen problemes de climatització, no de la
calefacció perquè a la majoria de les escoles n’hi ha, però sí
que per ventura si parlam d’aires condicionats, que això sí és
veritat que a l’estiu no hi ha classes, però que a molts de
centres s’utilitzen i així com està el temps comencen molt
prest les temperatures elevades i dins l’octubre encara hi
estan.

Per tant, a nosaltres tampoc no ens agradaria que es
tiressin pilotes fora perquè aquest problema de climatització
a escoles i instituts ve de molt enrere i crec que ningú no és
culpable i ho és tothom perquè no s’ha prioritzat aquest tema.

Per tant, nosaltres sí que donarem suport que es faci
aquesta anàlisi amb el tema de la climatització i, una vegada
feta aquesta anàlisi, que es pugui exposar perquè, com dic,
sobre el Pla d’infraestructures nosaltres el tema de la
climatització no pensam que siguin goteres o siguin humitats
sinó que pensam que és el tema de climatització.

Gràcies. Hi donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pertocaria al portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, però, atès que no és
present a la sala, té la paraula la Sra. Olga Ballester, pel Grup
Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, desde Ciudadanos daremos
apoyo a esta iniciativa. A mí me gustaría recordar que en esta
misma comisión se aprobó también una iniciativa de
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Ciudadanos acerca de la climatización de los centros, hicimos
más hincapié en la temperatura, en las altas temperaturas
puesto que como sabemos va aumentando cada vez la
temperatura cada año al inicio de verano y al final del verano
y se hace insoportable en las aulas, que llegan a alcanzar los
32 grados. 

Entonces, hicimos una iniciativa de varios puntos y se
aprobó uno de ellos para aclimatar las aulas para que tuvieran
unas condiciones favorables para realizar de manera saludable
la labor docente, no solamente por parte de los niños sino
también por parte del profesorado porque además la Ley de
riesgos laborales una de las medidas que tiene es la
climatización, es decir, las empresas que no tienen una
climatización adecuada por encima o por debajo de
determinadas temperaturas son sancionadas. Por lo tanto, la
administración es la primera que tiene que dar ejemplo. Esa
PNL se aprobó, por lo tanto, nos parece muy acertado en el
segundo punto que se presente públicamente la actuación de
donde se ha hecho la revisión de esa climatización en las
aulas, que además lo pide la Ley de riesgos laborales y, por
supuesto, revisar urgentemente todas las instalaciones también
para las temperaturas bajas, no es que no podemos decir que
no puesto que es verdad que en el Plan de infraestructuras no
hay un apartado específico ni se tiene en cuenta la
climatización. Quiero volver a recordar que ya se aprobó una
iniciativa para que esto se hiciera y se analizara. Por tanto,
daremos apoyo. 

Quiero comentar que la iniciativa pone que se haga en
aquellos centros que sean de la competencia del Govern, que
son los institutos, y así lo pone bien claro, o  sea, la de los
institutos y de los centros que tengan competencia este
govern. También quiero recordar que en la anterior legislatura
muchísimos alumnos se quedaron sin clase porque se hicieron
muchísimas huelgas debido a los recortes y donde una de las
principales reivindicaciones era la calefacción y quiero
recordar que tanto el Partido Socialista como MÉS fue una de
las principales reivindicaciones que hacían como partidos en
la oposición a la hora de esos días y días y días de huelga.

Por lo tanto, creo que ahora han tenido la oportunidad en
tres años y medio, cuatro, de arreglarlo y, efectivamente, nos
gustaría ver esa revisión de la climatización en qué centros se
ha actuado, en qué centros se ha arreglado y que, bueno, que
rindan cuentas de aquello que prometieron a los ciudadanos.
Por lo tanto, apoyaremos los dos puntos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo el primer que vull
dir és, ho he dit aquí mil vegades i no em cansaré de repetir-
ho, per a nosaltres les inversions en educació mai no són

suficients, mai no n’hi ha prou, mai no en tenim a bastament i,
per tant, hem de seguir, el que passa és que hem de fer-ho de
manera ordenada i de manera programada. 

Amb aquesta PNL tenim una vegada més un nou intent del
Partit Popular de modificar, de canviar, de manipular el Pla
d’infraestructures. El Pla d’infraestructures que es va demanar
des d’aquí, que, els agradi o no, senyors del Partit Popular, és
un pla que fins ara no se n’havia fet cap altre, per tant, tenim
una eina i és una eina que és coherent i a més a més posa tota
una sèrie de criteris on incidir, com invertir, on invertir
perquè, clar, una de les coses que nosaltres volíem defugir era
del que passava anteriorment, que es feia poc i es feia en
funció de les visites que hi havien i ¿qué hay de la mío?
Doncs, no, ara es fa amb ordre, ara es fa amb criteris clars, ara
es fa amb actuacions on cal i prioritzant.

De tota manera, crec que hi ha un cert interès per part del
Partit Popular de donar la sensació que els centres estan fets
un caos i un desastre. Doncs, jo crec que si els centres estan
com estan en gran part és perquè el Partit Popular els va deixar
com els va deixar. Per tant, donar aquesta sensació de caos
tampoc.

Clar, ara vénen dient que ha passat molt de temps i s’ha
d’invertir, clar, s’ha d’invertir en tot, però no n’hi ha prou per
invertir a tots els centres, és el que torn a dir, és a dir, mai no
hi ha prou, i reinvertir, ja li hem dit, la inversió de l’IBISEC
com ha passat de 2 a 17 milions, crec que l’augment és
considerable.

Miri, aquí, en aquesta PNL, es parla de calefaccions
espenyades, calderes antiquades, etc., clar, això hem de pensar
que les calderes antiquades no vénen de l’any passat ni de
l’anterior, vénen de molts anys enrere. Per tant, tenim tota una
herència. 

Crec que en aquest pla d’infraestructures s’estableixen
dues línies bàsiques, una que és la de les noves
infraestructures que van a poc a poc, però jo crec que es fan
molts de projectes i acabarem tenint molts de projectes
engegats i, per una altra banda, tota una sèrie de reparacions,
actualitzacions de centres obsolets que es preparen; per llevar
fibrociment s’han invertit 2 milions, s’han invertit 7 milions
en eliminació de barreres arquitectòniques i s’hi fa feina. 

La Sra. Ramon parla aquí de l’observatori que té degoteig,
sí, però vostè igual que jo sap que no s’han arreglat els
degoteigs del conservatori com d’altres centres d’Eivissa
perquè aquest estiu varen sortir, en el mes de juny, van sortir
a concurs i van quedar desert, i ara han tornat a sortir. Per tant,
és una cosa que s’intenta solucionar. 

De tota manera jo també li vull dir que hi ha una cosa que
també hem de pensar, demana aquí l’anàlisi de com està, en
quines condicions està. Miri, Sra. Ramon, a Eivissa hi ha una
cosa que fins aleshores mai no hi havia hagut i és que a Eivissa
hi ha dos tècnics de l’IBISEC treballant a temps complet per
fer precisament aquesta feina. Hem estat el Govern d’aquesta
legislatura qui ha posat tècnics per poder treballar en aquests
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projectes. Ha estat el Govern d’aquesta legislatura qui ha posat
una persona a Eivissa per poder delimitar quines funcions... I
això passa a Eivissa i això passa a Menorca, per tant, aquesta
anàlisi sobre en quines condicions estan es fa. 

També hem de dir que -com ja li hem dit- les calderes de
què es parla aquí són responsabilitat dels centres, que
curiosament els centres de secundària, que és on tenen moltes
calderes espenyades, en la legislatura passada -i ho dic de bona
tinta perquè ho vaig sofrir- no es podien reparar les calderes
perquè no hi havia sous per a paper, per tant, no hi havia sous
per reparar calderes. 

Per tant, ara s’ha hagut de donar la dotació pressupostària
necessària als centres de secundària perquè puguin fer aquest
manteniment que durant la legislatura passada varen deixar de
fer perquè es varen retallar els fons de funcionament de cada
centre.

Per tant, crec que aquesta PNL torna incidir en un tema de
modificació del Pla d’infraestructures, no li podem donar... i,
per tant, crec que el que hem de fer és seguir endavant amb el
Pla d’infraestructures i que les reparacions que es fan, vegem
quan acabi la legislatura en quina situació estan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contradiccions té la
paraula el grup proposant, Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, en primer lloc, agrair als grups que donaran suport a
aquesta proposició no de llei. Jo, tal com ha dit el grup El Pi
crec que la climatització no entra dins aquest pla
d’infraestructures i és un tema prou greu com perquè es faci
aquesta revisió urgent. Crec que aquest pla d’infraestructures
no exclou..., a part que l’altre dia ja va quedar en evidència al
plenari que aquest pla d’infraestructures no s’està complint, no
s’estan complint les noves infraestructures ni es du a terme el
manteniment que s’hauria de dur a terme.

El manteniment l’han de fer els centres, és cert, però aquí
no parlam d’un manteniment. Parlam de problemes
estructurals. He donat un exemple com és el Conservatori, que
vostès duen tres anys i mig i ara el darrer estiu ha quedat... no
hi havia una empresa que..., no ha sortit a licitació. Això és un
problema de gestió. En tres anys i mig hi ha hagut temps, hi ha
hagut accidents, hi ha hagut problemes molt greus, ho hem duit
a aquesta comissió i després de tres anys i mig segueix havent-
hi goteres i comença un altre hivern amb la mateixa situació.

El que vostès criticaven, idò, ara ho fan vostès i no passa
res. Jo crec que aquest pla d’infraestructures no s’està
complint per res, tampoc les propostes que es duen en aquest
parlament perquè vostès ho varen aprovar per unanimitat, allò
del Conservatori, les inversions que s’han fet ho han parlat i
també es va parlar, les illes... Eivissa ha sortit molt desfavorida

tant en infraestructures com en manteniment, però aquest no
és el tema que ara mateix tractam.

Vull dir, aquí parlam, i crec que ens sortim del tema, anam
una altra volta al Pla d’infraestructures quan aquí el Partit
Popular parla simplement de fer una revisió urgent sobre
climatització, goteres i donar transparència a aquesta revisió,
que crec que també és important, i sortim del tema i anam al
Pla d’infraestructures.

Agrair als partits que ens han donat suport i ja està.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. Acabam el debat i passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 10130/17.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, s’ha produït un empat. Passarem a una segona
votació.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest cas, procedeix la suspensió de la sessió per si
vostès volen... entre vostès, a veure si es produeix un desempat
o si es manté el sentit del vot. Després es tornarà votar per
tercera vegada i en cas que no hi hagi variacions en el resultat
del vot es trametrà al plenari.

(Pausa)
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Senyors i senyores diputats...

(Remor de veus)

...senyors i senyores diputats continuam la sessió i
passarem a la tercera votació.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, es tramet aquesta proposició no de lle i, la
qüestió, a la decisió del plenari.

2) Proposició  no de llei RGE núm. 1306/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
programa TEI, Tutoria entre iguals.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1306/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al programa TEI, Tutoria entre iguals. Per a
la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. L’assetjament escolar és un problema
greu i les dades de la nostra comunitat ens obliguen a
treballar-hi molt seriosament. 

A la memòria de Convivèxit del curs 2016-2017 es va
destacar una reducció del nombre de casos tractats per
assetjament escolar, una reducció d’un 10%. Per una altra part
hi ha un nombre més elevat de protocols oberts, 420 enfront
dels 296 que hi havia al passat curs, però tan sols 127 es varen
valorar i tractar com a assetjament escolar.

Aquest increment podríem atribuir-lo bé a una major
conscienciació, a uns majors programes de prevenció i a una
aplicació d’aquest protocol, que dóna com a resultat un
seguiment de més casos sospitosos i això pensam que és
positiu.

Sobretot al nostre partit consideram que és molt important
continuar treballant en la prevenció. 284 centres tenen
programes en metodologies avançades que treballen en la
prevenció, 124, un 34% apliquen tutories entre iguals on els
alumnes majors exerceixen de tutors dels més petits, fan una

figura de referent als més petits que els busquen quan
necessiten ajuda per resoldre conflictes, fan guàrdia a l’hora
del pati, els anomenen (...) i estableixen un vincul de confiança
més fàcil que amb un adult.

L’alumne referent fa de pont amb el professor i ha tengut
molts bons resultats i bones crítiques per part dels equips
directius, professors i sobretot de l’alumnat. Per això
presentam aquesta proposició de llei, perquè pensam que són
programes que s’han de continuar potenciant perquè han donat
bon resultat.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme de forma progressiva la implantació
del programa de tutoria entre iguals, per a la creació dels
referents escolars entre alumnes, com a mecanisme
beneficiós per a la lluita i prevenció contra l’assetjament
escolar a tots els centres educatius de les Illes Balears.

El segon punt: el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a donar compte a la cambra
parlamentària de la viabilitat i aplicació d’aquest programa
dins el proper mes de setembre, ho hauríem de canviar perquè
com en altres proposicions no de llei nosaltres proposaríem
que a final d’aquest curs escolar es donés transparència als
resultats i a l’aplicació d’aquest programa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramon. Prenem nota del canvi de text,
quin text proposaria?

LA SRA. RAMON I ROSELLÓ:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retre compte a la cambra parlamentària dels
resultats d’aquests programes en acabar el curs escolar 2018-
2019.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara quan donem la paraula als grups, si cap d’ells no s’hi
oposa, es podria acceptar aquest canvi de text en el segon punt.

Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Laura
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Jo entenc que per acceptar aquest
canvi, aquesta esmena in voce que presenta el Partit Popular,
hauríem d’estar d’acord tots els diputats i diputades de la
comissió...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, ho pot tornar repetir, no escoltava. Perdoni.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Per acceptar l’esmena in voce que ha presentat la Sra.
Ramón, hauríem d’estar d’acord tots els diputats i diputades
d’aquesta comissió?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

D'acord. Començaré dient que en aquest cas evidentment
des de Podem no tenim cap problema en la rendició de
comptes sobre qüestions que a tots ens preocupen, no és una
qüestió evidentment ni del Partit Popular, ni només d’aquest
govern, crec que tots els grups d’aquesta cambra estam molt
preocupats pel principal tema que tracta aquesta iniciativa i
nosaltres no tendríem problema en acceptar aquest
plantejament d’aquesta esmena que el que diu és que es vengui
aquí a retre comptes sobre el que s’ha fet en aquest sentit, en
aquest cas sobre els protocols que s’impulsen per part del
Govern i per les actuacions i les intervencions que ja es fan en
aquesta matèria, per a la prevenció i l’actuació en contra del
bullying i dels assetjaments diversos que pateixen els nostres
infants a les escoles, però que sabem que no és una qüestió no
només de l’escola.

Jo crec també que en tot cas estaria bé tenir en compte la
compareixença de no fa molt de temps, a una altra comissió
també d’aquest parlament, la Comissió d’Assumptes Socials,
per part de la consellera Fina Santiago per tal de retre comptes
també respecte d'això, justament de tot el que es fa en aquest
sentit sobre tots els protocols de maltractament que es van
aprovar i que es posen en marxa, dintre d’un marc
interdisciplinar d’actuacions en les quals també hi ha ficada la
mateixa conselleria de Fina Santiago i no només la
Conselleria d’Educació.

En aquest sentit el que sí tenim en compte és que cada
centre posa en marxa, impulsa en col·laboració amb l’Institut
per la Convivència, posa en marxa diferents protocols en
funció dels problemes, perquè cada centre té problemes
diferents, perquè no és una problemàtica, ni és una qüestió que
es pugui fer com si tens una recepta màgica, o si receptes a
tots els nins i nines una aspirina i amb això es curen dels
problemes de maltractament, d’assetjament, de bullying, etc. 

Llavors nosaltres confiam que cada centre posa en marxa
les eines necessàries i que també, com va explicar la
consellera Santiago, jo he fet un cop d’ull al Diari de
Sessions d’aquesta compareixença, atès que no hi vaig poder
assistir i la veritat és que crec que explica prou bé també
moltes de les coses que ja es fan i ja es posen en marxa. 

Llavors des del nostre grup parlamentari estaríem d’acord
a donar suport a aquesta esmena in voce, però consideram que
pel que fa la resta s’actua de manera coherent amb la
prevenció i sobretot respecte l’autonomia de cada centre i

amb la coordinació necessària amb l’Institut per la
Convivència.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA VILARET I GONZÁLEZ:

Bona tarda. Bé, una mica en la línia de la Sra. Camargo, a
veure, aquestes tutories entre iguals l’únic objectiu no és
només el bullying, hi ha altres problemes i serveixen per
reforçar, per orientar i per ajudar en general. I hi ha altres
programes que tenen els centres com la comissió de
convivència i una altra cosa que està funcionant moltíssim són
les medicacions, els equips de mediadors, tant d’alumnes, com
de professors i és una manera molt positiva de resoldre
problemes. Per tant, la tutoria entre iguals està bé, és un
programa que està bé, però n’hi ha d’altres com el de la
mediació, les convivències, els caps d’estudis dels centres fan
una feinada també i que hi ha tot un protocol contra
l’assetjament i l’Institut de la Convivència hi treballa per posar
control al tema.

De totes maneres aquestes tutories entre iguals l’ha de
sol·licitar el centre. Per tant, depèn de l’autonomia de centre,
qui la vol implantar la implanta, igual com tots els programes.
I si tenen bons resultats es van implantant perquè tothom està
a l’aguait del que funciona o no funciona i si funciona
evidentment que tothom vol els millors resultats i la millor
convivència possible.

Per tant, clar, dir que s’implanti la tutoria entre iguals per
solucionar el bullying, jo crec que s’ha de veure amb una visió
més àmplia, la tutoria entre iguals serveix per a altres coses,
per a bullying també hi ha les mediacions, la comissió de
convivència, tota la feinada que fan els equips directius, hi ha
també el protocol d’assetjament i que cada centre és lliure de
demanar-ho i no és una cosa que es pugui imposar de tal, sinó
que segons els resultats es veu si és eficient o no i la gent ho
demana i s’aplica a cada centre. Jo vull respectar al màxim
l’autonomia de centre, no voldria passar-hi per damunt.

I això, que és un problema molt més ampli, totalment
d’acord si volen canviar això per adaptar-la al temps, que sigui
a final de curs de donar resultats. Però clar, creim que és un
problema molt més ampli i que no només es resol amb això i
que hi ha altres eines per resoldre-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, aquest
tema és un tema que jo crec que a tots ens preocupa i que com
més mesures es posin damunt la taula i programes que puguin
ajudar a eliminar-los, jo crec que tots hi estaríem d’acord.

És un programa que es va inaugurar a un institut català i des
d’aleshores s’ha anat progressivament estenent tant a l’Estat
com a altres països. Jo crec que se’ns dubte és un recurs que
ajuda els alumnes a poder resoldre problemes i com que
pareix que funciona, de manera preventiva crea un marc de no-
violència i, com també posa la proposició no de llei, es crea
un marc de relacions, fomenta les relacions entre els alumnes
de diferents edats.

És un programa més. Jo en el primer punt allà on diu que
s’instaurés o s’implantés de manera progressiva com a
mecanisme beneficiós, no parla de com únic mecanisme, jo
crec en l’autonomia de centre i des del nostre grup
parlamentari creim en l’autonomia de centre i creim que no
s’han d’obligar tots els centres a haver de fer aquest tipus de
programa.

Per tant, jo ara faré una esmena in voce i que acabàs aquest
primer punt posant  “... i prevenció contra l’assetjament
escolar a tots els  centres educatius de les Illes Balears que
així ho sol·licitin”, és a dir, que fos una cosa evidentment
voluntària, un programa més que l’institut, que el centre
pogués tirar endavant si així ho trobàs oportú. Si no és així des
del nostre grup parlamentari ens abstendríem perquè, com dic,
crec que ha de ser voluntat del centre tirar endavant aquest
programa o altres tipus de programes que puguin ajudar en el
tema de l’assetjament.

I pel que fa referència al punt 2 nosaltres no tenim
inconvenient que quedi redactat d’una altra..., en els termes
que vostè, Sra. Ramón, ha dit, perquè evidentment ha quedat
desfasat a les alçades que ens trobam del curs. Així és que si
acceptassin..., crec que la presidenta ja ho confirmarà però
crec que també ha de ser acceptat per tots els grups, si
s’acceptàs la nostra esmena in voce nosaltres hi donaríem
suport, i si no fos així ens hi abstendríem.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos también queríamos
plantear un cambio en este primer punto, puesto que es cierto
que no solamente la implantación de este programa es único
para luchar contra el acoso, es muy importante este programa,
funciona muy bien, y todo lo que se haga para luchar contra el
acoso, que es muy difícil, que se requieren muchísimos
mecanismos, estar muy encima, y es muy importante, sí que

consideramos que aquellos centros que lo pidan se tiene que
hacer el esfuerzo para que se pueda implantar en cuanto así lo
soliciten, pero es cierto que desde el Parlamento no podemos
obligar a los centros a implantar un programa para luchar
contra algo porque quizás también tengan otros programas que
ya lo estén haciendo.

Por lo tanto creo que es un programa que funciona, que
está muy bien, pero que efectivamente consideramos que cada
centro conoce lo que puede..., lo que va mejor en ese centro,
y bueno, pues sí que también teníamos una enmienda in voce
en ese sentido, de que a los centros que lo soliciten se haga lo
necesario para que efectivamente tengan la dotación y lo que
necesiten para llevarse a cabo.

Y, bueno, por supuesto apoyamos el punto 2 con la
enmienda que ha hecho el grupo... Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també he de dir que per
part del Grup Socialista consideram que tot el que s’ha dit aquí
és cert. El Pla de tutoria entre iguals és un pla que funciona, ja
està implantat a molts centres, aquells centres que ho demanen
el poden implantar, però aquí jo crec que no podem venir aquí
al Parlament i dir què és el que han de fer i no han de fer
centres. 

Fa un temps es va presentar aquí una PNL també del Partit
Popular en què s’instava que s’implantàs el mètode KiVa, que
anava en el mateix sentit d’eliminació de bullying, etc. La
tutoria entre iguals no sols -ja li ho han dit aquí- no sols tracta
el tema del bullying, no tracta sols els tema d’assetjament,
sinó que incideix en moltes altres coses, i funciona sempre
que els centres ho demanin, sempre que es vulgui
implementar. Crec que si partim del principi que nosaltres
tenim molt clar, que és el d’autonomia de centres, els centres
són autònoms per establir tot el que considerin oportú
respecte de la seva pedagogia, la seva organització, i decidir
tot el que afecta com han de funcionar per aconseguir els
èxits.

Nosaltres podem instar a posar els instruments, a posar les
eines a disposició. Crec que a través de l’Institut de
Convivència i l’Èxit Escolar hi ha moltes eines disponibles i
estan funcionant. Sobretot en bullying vull recalcar que és
fonamental..., es va implantar el sistema de mediació escolar,
es va implantar fa dotze anys, dotze anys que funciona, i
funciona molt bé, perquè no sols s’han creat alumnes
mediadors, equips de mediació, comissions de convivència i
d'altres, però també hi ha altres eines que cada centre, quan
considera, aplica, i són específiques a un moment determinat.
El que està clar és que si partim -i aquí va quedar clar, en
aquesta ponència, quan érem a la ponència de pacte educatiu-
que cada centre està envoltant d’una realitat i cada centre és
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diferent i per tant s’han de prendre mesures diferents, no crec
que des del Parlament haguem de dir què s’ha posar o què no
s’ha de posar. Crec que si necessiten una tutoria entre iguals
han de poder implantar-la, però no hem de venir aquí a dir si
ho han d’implantar o no.

Per tant crec que amb l’esmena in voce que li han fet es
podria acceptar, perquè cada centre pot triar si vol implantar-
ho o no, i, si no, tal com està no perquè seria imposar un
programa.

I respecte del punt 2 també dic el mateix. El punt 2 tal com
estava redactat és venir aquí a donar comptes de la viabilitat;
que és viable o no és viable no n’ha de retre comptes el
Govern, són els centres que han de veure si els ha funcionat o
no, i veure com s’ha aplicat, però tampoc no trob malament
que vengui aquí el Govern i que doni explicacions respecte de
la tutoria entre  iguals, igual que dóna explicacions de
qualsevol altre tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Entenc que cap grup no
s’oposa a la modificació del punt 2 expressat per la Sra.
Ramón.

Per tant passaríem...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Senyora..., un moment... Sí, hi ha hagut més esmenes in
voce i estaria bé saber si s’han recollit.

(Remor de veus)

Al punt 1 també hi ha una altra esmena in voce.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però primer la Sra. Ramón ha d’acceptar o no acceptar
aquesta esmena in voce i després tots els grups han de dir si hi
estan d’acord o no hi estan d’acord.

Per tant ara té la paraula pel grup proposant la Sra. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, a l’exposició inicial que he fet
crec que he fet una visió més àmplia, perquè aquí s’ha parlat
com si s’exposàs com una única mesura, o com la mesura que
seria la solució, i no és així. Hem dit que hi ha 284 centres
que tenen programes amb metodologies avançades, o sigui que
s’està fent una bona feina. Hem dit que s’ha reduït un 10%,
hem valorat aquesta reducció, i hem dit que 124 centres tenen
aquest programa. Que ha estat molt ben valorat pels alumnes;
també quan hem estudiat el pacte educatiu hem dat veu als
alumnes moltes voltes, i també s’ha posat de manifest aquí
amb els parlamentaris que s’han d’escoltar, i pens que és

positiu escoltar-los, perquè a ells aquest programa els dóna
molta confiança, que sigui un pont i que no s’hagin d’enfrontar
a un adult, o que un alumne sigui testimoni del que passa a un
pati i no un adult és molt positiu. I també aquest programa
treballa per resoldre conflictes, per un vincle de confiança... 

No es tracta d’imposar, nosaltres no..., aquesta proposta no
va d’imposició, per tant no tenim cap inconvenient a acceptar
la proposta que han fet. I a la segona proposta que hem fet
nosaltres, de posar resultats quan acabi aquest curs, crec que
serà positiu perquè els mateixos centres escolars poden
avaluar i veure que té molts bons resultats, i ajudaria que
aqueixa implantació vagi cada volta a més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. I ara per concretar com
quedarien els dos punts abans de passar a votació els deman si
vostès accepten l’esmena in voce que ha presentat el Grup
Popular; entenc que sí. I després si accepten l’esmena in voce
proposa per El Pi.

No hi ha cap oposició?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Podria tornar a repetir l’esmena in voce...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo la llegiré...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I l’altra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo la llegiré ara. Al punt 1 s’afegiria: “els centres que així
ho sol·licitin”, “... centres de les Illes Balears que així ho
sol·licitin”. 

I el punt 2 quedaria redactat de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retre compte a la cambra parlamentària de la
viabilitat i l’aplicació dels programes TEI en finalitzar el curs
escolar 2018-2019".

Aquest és el text proposat? No. Aquesta mesa no ho ha
entès així.

M’agradaria que la Sra. Ramón pogués llegir la proposta de
modificació del punt 2.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Finalment quedaria de la següent manera: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a retre
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compte a la cambra parlamentària dels resultats del Programa
TEI en finalitzar el curs escolar 2018-2019".

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En conseqüència, i acabat el debat, passam a votar
aquests dos punts de la Proposició no de llei RGE núm.
1306/18.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1306/18, relativa al Programa TEI, de tutoria entre
iguals.

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