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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Antònia Perelló substitueix Sara Ramón.

Elaboració del dictamen del Projecte de l l e i  RGE
núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el Projecte
de llei RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la
Llei de consells escolar de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581,
1582, 1583, 1586, 1587, 1588, 1591, 1592, 1593 i 1615/19,
i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he repartit a tots els
grups parlamentaris unes propostes de transacció d’algunes de
les esmenes, n’hi volia donar també una al lletrat i em sembla
que no n’hi he donat, no? Bé, però l’hi donaré tot d’una
perquè... perquè ara només en tinc una versió i és la que he de
menester jo.

En aquestes..., abans d’entrar en aquestes propostes de
transacció, fent una valoració global d’aquesta llei, jo crec que
aquesta llei el que pretén és donar resposta a una necessitat i
a una demanda... -no... la necessito-..., a una demanda de major
obertura i d’un funcionament més autònom i més potent en el
sentit de més apoderat del consell escolar. I en aquest sentit
el meu grup ha presentat tota una sèrie d’esmenes que anaven
en la línia d’aprofundir aquests aspectes i de fet el que els
presentaré a continuació són les transaccions que jo proposo
sobre les esmenes que vaig presentar on intent aproximar
posicions amb els altres grups a partir del debat que va haver-
hi en ponència i són les següents.

En principi, a l’esmena 1587, que fa referència al nombre
de pares en l’organisme, proposam que es passi de 7 a 10 i
que, per tant, el redactat quedi com a... de l’article 9.1.b) quedi
de la següent manera: “10 persones en representació dels
pares i mares d’alumnes”. Per tant, passaríem a deu i, a més a
més, diríem “en representació dels pares i mares d’alumnes”,
que és la fórmula que s’utilitza a tots els altres punts.

A l’esmena 1588, que fa referència als estudiants, el que
proposam és que aquest punt, aquesta lletra que és la lletra c)
del punt 1 de l’article  9 , que digui “4 persones en

representació de l’alumnat de l’ensenyament no universitari
proposades per les associacions d’alumnes d’acord amb la
seva representativitat”. També agafam l’expressió “4 persones
amb representació de” que és la que s’utilitza a tots els punts
i amb aquesta fórmula de  “proposades per les associacions
d’alumnes d’acord amb la seva representativitat”.

I la novetat seria que hi afegiríem una disposició
addicional, és a dir, la transacció consistiria a incorporar una
disposició addicional que fa referència que el Consell Escolar
de les Illes Balears faci una anàlisi de la manca de participació
dins l’organisme i que aquesta anàlisi, amb la diagnosi dels
motius que fan que als estudiants els costi participar al
Consell Escolar de les Illes Balears i una proposta de mesures
per pal·liar-ho i per corregir-ho, s’enviï al Govern i als grups
parlamentaris. El text concret, el passaré, com deia, al lletrat
quan acabi la meva intervenció.

L’esmena 1580 fa referència a la fórmula d’elecció del
president i en aquest apartat bàsicament corregim un aspecte
que va quedar incorporat gràcies a una esmena d’El Pi. El Pi va
presentar una esmena que tots els grups vam valorar
positivament, que deia que la majoria en lloc de ser de tres
cinquenes parts en segona volta fos majoria absoluta. El que
passa és que en el redactat original posa dues terceres parts o
tres cinquenes parts dels vots, sense especificar de la totalitat
dels membres, com sí deia l’esmena d’El Pi. És clar, d’aquesta
manera ara hem posat “majoria absoluta”, però en posar “de la
totalitat dels membres” d’una banda fem més lax, però de
l’altra banda ho fem molt més exigent perquè és un organisme
en el qual realment és difícil que hi siguin tots els membres.

Per tant, proposàvem un redactat..., és a dir, acollim la idea
de la majoria absoluta, però llevar allò de “la totalitat dels
membres”. Per tant, quedaria “ha de triar les persones
proposades, per majoria de dos terços en primera votació o,
si cal, per majoria absoluta en segona votació”, que em sembla
que és una majoria assolible, perquè una majoria de la totalitat
dels membres és una majoria molt difícil d’assolir, és un
consens gairebé més gran que tres cinquenes parts dels
presents. I la resta la deixaríem igual en el sentit que, si no
s’assolís aquesta majoria, el conseller proposaria les persones
que han de ser nomenades president o vicepresident entre els
membres d’aquest òrgan.

Pel que fa a l’esmena 1582, que fa referència a les
retribucions del president, vostès recordaran que l’esmena
original que vaig presentar parlava que se l'equiparés a un alt
càrrec..., jo quan vaig posar aquesta expressió precisament
anava en la línia d’establir una determinada referència quant a
les retribucions que havia de percebre el president. Com que
aquesta fórmula no va agradar a la ponència el que proposaria
és un altre redactat en el qual simplement es digui que “El
president del Consell Escolar de les Illes Balears ha de rebre
la retribució adequada per poder dedicar-se a temps complet
a les funcions del càrrec”.

I per últim proposo una transacció sobre l’esmena 1591,
que es refereix a l’apartat q) del punt 1 de l’article 9, l’apartat
q) és el que fa referència a les associacions de directors.  En
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aquests moments al projecte el que es preveu a la lletra q) és
que hi hagi un representant de les confederacions o
federacions d’associacions de directors, i el que pensam és
que la realitat dels centres d’infantil o primària, d’una banda,
i de secundària o adults, d’una altra, és molt diferent, i que, per
tant, tot i que evidentment hem de fer un esforç per no
incrementar de forma excessiva els membres de l’organisme,
sí que em semblava que aquí podíem fer una excepció i
preveure dues places per a associacions de directors, una que
hauria d’estar ocupada per un director d’un centre d’infantil o
centre de primària i una altra que hauria d’estar ocupada per un
director d’un centre de secundària o una escola d’adults.

Aquestes són les transaccions que propòs i pel que fa a la
resta d’esmenes, en principi, i també en funció de la posició
que adoptin els grups respecte d’aquestes transaccions que he
proposat, em plantejaria en la meva segona intervenció retirar-
ne algunes, sobretot les que fan referència a incrementar el
nombre de membres de l’organisme.

I això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara per defensar l’esmena del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS RGE núm. 1598/19 i posicionar-se respecte de les
de la resta de grups parlamentaris té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Pel que fa a les transaccions que ara
ens han plantejat des del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, hi ha una sèrie de transaccions en què sí estaria
d’acord amb el tema d’incrementar..., a més amb les
explicacions que es varen donar a la ponència que
s’incrementava la part de docents i, en canvi, la part de les
famílies no; jo  crec que va quedar clar també, amb les
esmenes que es varen aprovar nostres, que hi hauria d’haver la
representativitat de cadascun dels sectors, tant si fos públic
com privat i, per tant, tant feia referència al tema de les
famílies com al tema dels docents com també al tema de
l’alumnat.  Per tant, no veuríem malament incrementar aquest
nombre d’alumnes.

Pel que fa a les nostres esmenes n’ha quedada una de viva
i ha quedat perquè... sí que s’ha posat la figura del col·legi
professional docent amb una esmena de MÉS per Mallorca,
però la nostra intenció quan vàrem presentar aquesta esmena
era que quedàs com a la llei venia, que venia com que hi hauria
un representant del Col·legi de Doctors i Llicenciats i el que
fèiem era afegir un representant pel Col·legi de Docents, i
així hi eren tots dos representats. Amb l’esmena de MÉS per
Menorca ha quedat que hi haurà dues persones en
representació dels col·legis professionals vinculats amb
educació, una que serà del Col·legi de Docents i l’altra que ja
es triarà. Per tant, nosaltres vàrem deixar l’esmena viva per
aquest sentit i vàrem votar en contra de la de MÉS per

Menorca, malgrat hi hagi estat inclosa, d’aquí el sentit de la
nostra esmena.

Pel que fa referència a les altres, jo ara mateix m’estudiaré
les transaccions que ha proposat més per Menorca, com dic,
aquesta de l’increment no em sembla malament, tant dels
pares com dels alumnes.

Sí que, del president, el fet que hi hagi una majoria
absoluta en segona votació vol dir que hi ha d’haver tots els
membres i jo, segons tenc entès, sí és una majoria simple és
de la meitat més u dels membres que hi ha en aquell moment,
però... aposta dic que ara m’estudiaré la transacció així com la
formula, però per ventura no hi haurà problemes.

En el tema del sou, a nosaltres ens semblaria bé que hi
hagués una dieta per al president, a nosaltres establir un sou
directe des de la conselleria no ho trobam oportú, però sí que
hi hagi una dieta per les feines o  per la feina que du al
president del Consell Escolar sí que ho trobaríem oportú.

No sé quina més ha dit... ah, la dels dos representants...,
dels representants dels directors, també em sembla bé el
plantejament que ha fet. Jo, inicialment, quan vàrem llegir
aquesta modificació  ens vàrem plantejar poder posar dos
representants de directors dels col·legis de primària i de
secundària, però després vàrem pensar que també hi ha
l’associació dels directors del CEPA i evidentment hi podria
haver altres direccions i, per tant, veiem bé que hi puguin estar
d’alguna manera tots involucrats i si no... que sigui com a
suplent si no poden ser els titulars perquè hi ha la figura del
suplent i que es vagin canviant al llarg dels temps. Per tant, ho
veuríem bé.

Res més, gràcies, presidenta, en tot cas supòs que després
demanarem un recés per intentar agrupar-ho tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, RGE núm. 1600, 1601,
1602, 1603, 1604 i 1605/19; les esmenes del Sr. Aguilera,
RGE núm. 1572, 1573 i 1606/19; l’esmena de la Sra. Seijas,
RGE núm. 1574/19 ; les esmenes de Gent per Formentera,
RGE núm. 1608 i 1609/19, i posicionar-se respecte de les de
la resta de grups parlamentaris  té  la paraula la Sra. Olga
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos tenemos cinco
enmiendas a este proyecto de ley que modifica la Ley de
consejos escolares y, bueno, como ya comentamos en
ponencia tenemos una enmienda al punto 2 que modifica el
objetivo 10 del artículo 3. En este punto 10 del artículo 3
pone que la comunicación de los acuerdos del Consejo
Escolar de las Islas Baleares se hará a la sociedad y
especialmente a la comunidad educativa. Es un punto que se
añade. Nosotros hemos modificado este punto 10 eliminando
la comunicación a toda la sociedad. 
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Nosotros creemos que por la Ley de acceso a la
información pública los acuerdos a los que se llega en el
Consejo Escolar tienen que estar publicados; cuando hablamos
de comunicación ya es algo más concreto, que ha de llegar a
un receptor y por lo tanto se tienen que tener medios para
poder realizarlo y consideramos que esto no es una función
del Consejo Escolar, realizar la comunicación de todas las
postulaciones del Consejo  Escolar, porque ya, por ley, se
tiene que hacer el acceso a la información pública, pero no
una función específica de comunicación. No obstante sí que
podríamos dejar “a la comunidad educativa” y eliminamos lo
de “a la sociedad”, ¿no?, porque ya implica un objetivo nuevo
que además requerirá de medios porque no es lo  mismo
comunicar directamente a la sociedad que el que tenga acceso
a la información.

Después tenemos otra enmienda donde suprimimos el
punto 3. En este punto 3 se añade que también las órdenes,
además de las leyes y los decretos, también las órdenes
tendrán que pasar por Consejo Escolar de manera preceptiva.
Nosotros creemos que tanto en los decretos como en las
leyes sí tiene sentido, porque son legislativas y por lo tanto sí
que creemos que deben pasar por el Consejo Escolar, pero no
las órdenes que son la ejecución de esas normativas y que es
el día a día de un gobierno. Por lo tanto, consideramos que no
deberían pasar las órdenes por el Consejo Escolar.

Luego tenemos otra enmienda al punto 4. Nosotros
queremos... en este punto 4..., el proyecto de ley comenta que
ha de existir una coordinación entre la administración, los
centros educativos y la red asociativa, social y cultural para
prevenir el fracaso escolar, nosotros consideramos que se
tiene que acotar, creemos que es importante la coordinación
entre las administraciones, los centros educativos y la red
asociativa, pero modificamos “social y cultural” por “de
carácter educativo”. Creemos que cualquier red asociativa que
tenga ver y que tenga carácter educativo sí que se tiene que
coordinar, creemos que es importante acotar esta
coordinación para toda aquella red asociativa, cultural y social,
pero especificamos que tenga que ver con carácter educativo. 

Después tenemos otra enmienda al punto 5. El punto 5
propone que la memoria que se realiza por parte del Consejo
Escolar, en el punto 2, porque en el punto 1 hay una memoria,
en el punto 2 se propone un cambio y es que la memoria que
se pide hasta ahora sobre el estado del sistema educativo no
sólo sea descriptiva sino que también sea transformadora.
Nosotros creemos que lo de “transformadora” se ha de
eliminar porque consideramos que sí tiene que haber una
memoria objetiva de cuál es el estado actual del sistema
educativo, incluso sí que se puede explicar o dar
conocimiento del porqué de este estado actual, de las causas,
pero creemos que las propuestas de transformación, estas
propuestas que son ya más políticas, más de proyecto, más de
cómo se podría hacer según el Consejo Escolar, creemos que
deberían..., son importantes, pero creemos que deberían
introducirse en esa memoria que también se tiene que hacer
de la acción del Consejo Escolar determinada en el punto 7,
donde en el punto 7  explica toda una serie de medidas que
puede proponer el Consejo Escolar directamente a la

conselleria, y que también se tiene que hacer una memoria,
tanto en el punto 3, 6 y 7; y ahí sí que consideramos que se
tendrían que explicar bien y dar a conocer esas medidas
transformadoras, pero no mezclarlas con una descripción
objetiva y explicativa del estado del sistema educativo.

Después tenemos otra enmienda al punto 6 donde nosotros
proponemos otra manera de elegir al presidente y al
vicepresidente del Consejo Escolar. Nosotros no estamos de
acuerdo en que sea una elección o una no elección, algo
discrecional por el conseller de Educación, no estamos de
acuerdo que sea discrecional, como pone ahora el proyecto,
pero tampoco como ponía anteriormente el proyecto, pero
tampoco estamos de acuerdo en que siempre sea a través de
miembros del propio consejo elegido por el propio consejo;
yo creo que acabaría siendo un poco endogámico y creo que
está bien, o sea, hacer una transversalidad para poder..., que
puedan entrar personas externas y nuevas y a la vez también
haya la valoración del propio Consejo Escolar. Por eso,
hemos propuesto que sea el consejero de Educación el que
proponga cuatro personas al Consejo Escolar, de prestigio en
el ámbito educativo, y que sea el Consejo Escolar el que elija
a dos personas dentro de esta propuesta.

Nada más, estas son las enmiendas que tenemos al
proyecto de ley.

Comentar que ahora nos estudiaremos las transacciones
propuestas por MÉS per Menorca. Lo que sí nos parece bien
es añadir la disposición adicional, para que se haga un estudio
si efectivamente la participación de los estudiantes es buena
y, si es buena, bien, y, si no es buena, el porqué, qué se tiene
que mejorar; nos parece importante. 

No estamos de acuerdo con lo de la retribución para un
cargo..., para el cargo de presidente. Sí que proponemos y
sería bueno tener una dieta, quizás diferente por mayor
responsabilidad en sus funciones.

Y el resto las analizaríamos también. Igualmente, comentar
que todas aquellas enmiendas que vayan en aumento del
número de integrantes del Consejo Escolar nosotros no
estamos muy a favor, puesto que un consejo escolar
excesivamente numerosos también a veces hace que no sea tan
efectivo. Y, sinceramente, a todos creo que nos gustaría
introducir muchas más asociaciones o que tienen que ver
también con el sistema educativo, todo lo que tiene que ver
con la inclusión, todo lo que tiene que ver con la discapacidad,
pero hay un momento en que tiene que tener un límite; por
eso, nosotros en principio pues nos abstendremos en todo lo
que sea ir ampliando el Consejo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 1610 , 1612 i
1613/19, i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
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parlamentaris, té la paraula la Sra. Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. Bé,
nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, vàrem presentar cinc
esmenes, dues es varen acceptar en ponència i tres queden
vives. Una fa referència a la incorporació de representats de
la Direcció General de la Funció Pública i de la Direcció
General de Pressuposts al Consell Escolar juntament amb la
proposta de modificació que incorpora un membre de
l’Institut Balear de la Dona, precisament pel fet que l’Institut
Balear de la Dona fins ara la seva funció, com qualsevol òrgan
col·legiat de l’administració, és analitzar la documentació
administrativa per valorar que es compleixi la Llei d’igualtat
de gènere, des del moment que es considera que s’ha
d’incorporar com a membre actiu ben igual es poden
incorporar representants de funció pública i pressuposts que
fan la mateixa funció dins el seu àmbit, que és analitzar des del
punt de vista de Funció Pública i Pressuposts els texts o els
documents administratius que es fan dins l’administració.

Una segona esmena fa referència a un sistema d’elecció
diferent per al president i vicepresident del Consell Escolar,
crec que aquí pràcticament tots els grups han presentat
esmenes amb diferents propostes; la nostra estableix un
procediment diferent des del moment que el Consell Escolar
és un òrgan d’assessorament i consulta que depèn directament
de l’administració, pensam que s’ha de simplificar la majoria
per fer viable l’elecció del vicepresident. I quant al president
pel mateix fet que és un òrgan que depèn directament de
l’administració pensam que la proposta ha de venir del mateix
conseller cap al Consell de Govern.

En tercer lloc, com ja vaig explicar a la ponència,
modificam el percentatge de representativitat del personal
docent dins els consells escolars per adequar-se a la realitat
actual de la distribució que hi ha entre centres públics i centre
privats concertats que a Balears, precisament, és d’un 38, 40%
dels centres concertats. Per tant, era una proposta
d’actualització de passar de 7 representants públics i 3
concertats a 6 públics i 3..., 4, perdó, dels concertats.

Mantenim aquestes tres esmenes, demanam el suport dels
altres grups, almanco que analitzin la possibilitat d’acceptar-ne
alguna, per la coherència un poc de les explicacions que les
suporten. I respecte de la resta, mantindrem el sentit del vot
que ja hem manifestat a ponència.

Agraïm les transaccions fetes per MÉS per Menorca, que
sabem cert que han estat amb bona voluntat d’arribar a
consensos, en tot cas ens sembla positiva la que fa referència
a fer un estudi sobre la participació dels joves, com a
disposició addicional, ens sembla enriquidora en el text i
aquesta, doncs, sí, hi estaríem d’acord. I a la resta mantindrem
el sentit mateix que vàrem dir a les esmenes.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Passam ara al torn a favor o en
contra de les esmenes. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, des del nostre grup parlamentari,
havent estudiant aquestes propostes de transacció fins a la
darrera versió de MÉS per Menorca, hem de dir que estam
d’acord amb l’esperit, que ja va ser expressat també durant la
ponència, de tractar de fer d’aquesta llei de consells escolars
una oportunitat per democratitzar aquests organismes. Hem
vist que precisament el que s’ha fet amb les propostes de
transacció és tractar, com ara deia la Sra. Riera, d’arribar a
consensos entre totes les forces d’aquesta comissió i
millorar, en certa mesura, la composició d’aquests consells
escolars o d’aquest Consell Escolar de les Illes Balears. 

Nosaltres ja vam votar a favor d’algunes d’elles, estàvem
prou d’acord amb aquesta idea d’arribar a un major nombre de
representants, tant d’alumnes com de pares i mares, i en aquest
sentit estam d’acord amb l’esmena 1587 la qual proposa que
siguin 10 persones en representació dels pares i mares.

Pel que fa a l’esmena següent, la 1588, aquesta proposta de
transacció que siguin “4 en representació de l’alumnat no
universitari” o del que triïn els alumnes en relació a la seva
representativitat, és a dir, que tenguin agències i intimitat a
l’hora de dir qui han de ser els seus representants, ens hauria
agradat més la proposta inicial del nombre de 5 estudiants,
perquè pensam que és importantíssim que estiguin
representants en aquests consells escolars, però hi estaríem
d’acord, votaríem a favor de la proposta de transacció que
planteja el Sr. Castells que siguin 4 persones. Ja dic que
nosaltres estaríem més d’acord amb un nombre més elevat,
només en un, però bé, acceptam la proposta de transacció.

I així mateix també la nova disposició addicional que
plantegen, en aquest sentit, respecte de la participació  dels
estudiants en aquest organisme.

Sobre l’esmena 1580 i la seva proposta de transacció.
Estam d’acord també amb el nou mecanisme que es planteja o
que es millora per triar el president del consell i el
vicepresident, aquestes dues figures del consell escolar, i amb
la resta de redacció.

I respecte de l’esmena 1582, sí pensam que ha millorat
amb aquesta transacció la proposta inicial de l’esmena, parlant
de rebre una retribució adequada; és a dir, no estam d’acord en
aquest cas amb la proposta que fa la Sra. Sureda que hi hagi
dietes, sinó que pensam que una persona que es dedica a la
funció de president del Consell Escolar de les Illes Balears a
temps complet, per tal de poder dedicar-se a aquest càrrec
d’una manera adient, ha de poder rebre una retribució adequada
i no unes dietes, perquè si no això suposaria que aquesta
persona hauria d’anar a fer feina a un altre lloc i aquesta funció
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de presidència del consell escolar és una funció que requereix
d’una dedicació plena, i consideram que és una bona manera
d’expressar-ho, millor que retribució d’un alt càrrec o una
altra... qüestió que s’havia debatut abans a la ponència.

Finalment, pel que fa a l’esmena 1591, estam també
d’acord amb aquesta proposta..., bé no és una proposta de
transacció, és l’esmena tal com s’havia plantejat per part de
MÉS per Menorca i estam d’acord amb el fet que siguin
aquests directors representants de les federacions
d’associacions, un dels quals sigui d’infantil i primària i l’altre
de secundària o escoles d’adults, estam d’acord amb aquest
ventall tan ample que es recull mitjançant el plantejament
d’aquesta esmena.

Després per no allargar-me massa, de les esmenes
plantejades des d’El Pi, les he comentades ara alhora que
comentava les de MÉS per Menorca, més o menys hi votarem
en contra.

Les esmenes del Grup Mixt, Ciutadans, del Sr. Aguilera, de
la Sra. Seijas i de Gent per Formentera també les votarem en
contra. No pensam per exemple que les ordres d’hagin de
passar pel consell escolar, hi ha moltíssimes ordres i això
suposaria un ofegament burocràtic per a un òrgan que ja té
massa feines en altres qüestions. I per exemple respecte de no
posar “transformació” en el redactat, sinó a la memòria,
nosaltres hi estam d’acord i pensam que és una bona idea
també que es faci tal com està plantejat dins la llei, que
aquesta “transformació” s’inclogui no només a la memòria,
sinó al principi tal com surt redactat.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, mantenim el
vot de la ponència. Pensam que les esmenes plantejades per
MÉS per Menorca solucionen millor els problemes d’un
costat i, d’un altre costat, plantegem que la representació de
la concertada és suficient tal com està en aquests moments
com surt a la llei.

I per la nostra part res més. Gràcies Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Bé,
aquesta modificació del text del consell escolar es fa per un
canvi en positiu. Donam suport a l’esmena 1587 de MÉS per
Menorca, nosaltres ens vàrem abstenir en aquell moment
perquè no sabíem el resultat de totes les votacions, de com
sortiria el número de persones que formarien part del consell
escolar, per tant, 10 persones en nom dels pares i mares ens
sembla perfecte.

Respecte de la 1588, de 4 persones en nom de l’alumnat,
és evident que més representació de l’alumnat ens hauria

agradat més, però 4 ho acceptam. I sobretot consideram molt
important la disposició addicional d’intentar fomentar la
participació  de l’alumnat, és un fet real que en aquests
moments no acudeixen gaire a les convocatòries i aquí s’ha de
fer un esforç, s’ha d’analitzar per què no hi van, perquè són
prou madurs i prou capaços per assistir-hi.

Respecte de l’esmena 1580, també de MÉS per Menorca,
quant a l’elecció del president i el vicepresident i el sistema
de representació de votació, de si és per majoria absoluta i
això, també li donarem suport.

La 1582, que fa referència a una retribució adequada, ha
canviat allò de “càrrec”, perquè per a nosaltres tenia un altre
significat, per tant, amb aquesta modificació hi votaríem a
favor. I després que dos representants de la federació de
directors, un sigui de primària-infantil i l’altre sigui de
secundària també.

Respecte de la resta d’esmenes, continuarem en el mateix
sentit del vot de ponència. I dir simplement que em sembla o
tenc entès que les ordres ja estan actualment ja passen pel
Consell Escolar, o és una feina que ja fan realment ara en
aquests moments.

Per tant, mantenim el vot de la resta d’esmenes i donarem
suport..., per això no sé si li he de demanar després que hi ha
una votació separada. D’acord, perfecte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup
Parlamentari Socialista jo crec que al llarg, entre ponència i
en aquesta comissió, s’ha anat configurant una llei, aquesta llei
que surt del Consell Escolar i que arriba aquí i hem anat
treballant-la, jo crec que s’han fet passes. A mi sí que
m’agradaria puntualitzar que en ponència es va fer un sentit del
vot que ara canviarem, precisament per això, perquè vam
decidir en aquell moment analitzar-les amb més profunditat
per poder arribar a consensos i poder arribar a transaccions.

Jo crec que amb les transaccions que ha presentat aquí el
Sr. Castells hi podem estar d’acord, ja s’ha treballat i jo crec
que podem millorar el text i sortir endavant.

Per això jo li diria que respecte l’esmena 1587, nosaltres
al final li donarem suport perquè consideram que, després
d’haver vist el canvi de persones que s’ha anat introduint a
través de la ponència, perquè s’han augmentat uns per un
costat, s’han reduït per l’altre, i consideram que és necessari
tornar a l’equilibri amb tres diferents membres de la
comunitat educativa i, per tant, consideram que és important
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tant augmentar el nombre de pares i mares, com el nombre
d’alumnes. Per això donarem suport a la transacció de
l’esmena 1587 i 1588.

I fins i tot amb la disposició addicional, consideram que la
disposició addicional està bé que es faci l’anàlisi de per què
l’alumnat no hi va, no hi ha assistència i si poden proposar
aquelles mesures que facin participar a l’alumnat. També dir
que..., recordar que aquí els alumnes que vingueren a la
ponència de l’anàlisi del document d’Illes per un pacte, els
alumnes es queixaven que no se’ls deixava participar i, per
tant, hauria de casar aquestes dues situacions en les quals, per
una banda, es queixen que no els deixen participar, i quan tenen
l’oportunitat de participar, no participen perquè hi ha quelcom
que no quadra, no sé si és l’horari d’eleccions que...., no ho sé.
Per tant, crec que aquest informe és important.

Respecte de l’esmena 1580 consideram que la proposta
sobre les majories, el reequilibri de les majories seria adient
i, per tant, també li donaríem suport.

I respecte de l’esmena 1582, sobre la necessitat que el
president del Consell Escolar tengui unes retribucions o unes
dietes que facin primer més atractiu i també més eficaç el
compliment d’aquestes funcions, respecte de l’esmena que
s’ha presentat nosaltres voldríem renegociar aquesta esmena
i en lloc del que ha presentat, a nosaltres ens agradaria posar:
“El president del Consell de les Illes Balears ha de rebre les
dietes o retribucions adequades per al més eficaç compliment
de les seves funcions”. És a dir, jo crec que... ja introduïm el
terme de dietes que es demana aquí per part d’el Pi i...
adequar-lo a les funcions que tengui el més possible. Crec que
amb això es podria guanyar... i amb aquesta retransacció
podríem donar-li suport.

Respecte a..., ja finalment respecte de l’esmena 1591
també consideram que és molt adient que si hi ha representat
d’educació, de centres d’educació infantil també n’hi pugui
haver de centres d’educació secundària o d’adults i, per tant,
la transacció que proposa de dos representants tant dels
directors de primària com de secundària seria en positiu.

Respecte de l’esmena d’El Pi, m’agradaria també
considerar que respecte del Col·legi de Docents ja ha quedat
recollit amb el canvi que s’ha produït i, per tant, seria una mica
redundant.

Jo li volia proposar una transacció que consistiria en
canviar el redactat de la lletra r), canviar el redactat de la lletra
r) i introduir un altre element que fins ara no hem tingut en
compte, que seria substituir el representant de les
associacions docents, que ja està dintre del Col·legi de
Docents, per un representant de les associacions o
federacions d’inspecció d’educació, segons la seva
representativitat. El per què és perquè està clar que en aquesta
llei s’ha intentat representar tots els integrats de la comunitat
educativa, s’ha parlat de la coordinació entre els diferents
elements de la comunitat educativa i el Servei d’Inspecció en
certa manera fa aquesta funció, el Servei d’Inspecció té una
visió més conjunta i completa del fet educatiu perquè

treballen tots els aspectes, treballen els aspectes de centres,
de serveis, de programes educatius, també treballen el dia a dia
del que passa en els centres i també tenen relació amb els
diferents elements de la comunitat educativa. 

Per tant, consideram que el Servei d’Inspecció és un nexe
de connexió entre l’administració i els administrats, entre els
pares i l’administració  educativa, entre els docents i
l’administració educativa i, per tant, pot donar un sentit..., una
altra visió perquè també són els que intervenen en l’avaluació
del sistema, apliquen la valoració del sistema, emeten
informes, etc. Per tant, crec que seria interessant introduir la
figura del inspector també dintre del Consell Escolar i  per
això els proposem aquesta transacció.

I finalment respecte de la resta d’esmenes..., respecte de
les esmenes del Grup Mixt nosaltres seguirem en el mateix
sentit, simplement vull dir que l’esmena 1602, ja es va
comentar en ponència, de Ciutadans, li volia oferir una
transacció que ja es va parlar que és el caràcter educatiu, però
a més a més el caràcter social i no sé... i cultural d’aquesta, és
a dir, incloure tots els aspectes.

I respecte de la resta d’esmenes ens mantindrem en la
mateixa postura que vàrem defensar en ponència per poder
passar després a la votació.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passam al torn de rèpliques,
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria
agrair a to ts els portaveus la bona acollida que ha tingut
l’esforç que s’ha fet per transaccionar perquè realment, a més
a més, hem tengut molt poc temps perquè fa una setmana tot
just que acabàvem la ponència i, per tant, doncs vull agrair
també l’actitud positiva de tots els grups inclosos els de
l’oposició.

Passant grup per grup, els comentaris que m’han fet,
respecte de la Sra. Sureda, majoria simple, majoria absoluta,
jo a la transacció he posat majoria absoluta per respectar la
part de la seva esmena que es va aprovar que posava “majoria
absoluta”, però posava “de la totalitat dels membres”. És clar,
jo el que crec és que la majoria absoluta de la totalitat dels
membres és una majoria molt difícil d’assolir, llavors també
podem posar “majoria simple de la totalitat” o “majoria
absoluta” tal com està ara. Això segurament seria més aviat
objecte d’un recés en què acabem de decidir quina és la
fórmula més adequada perquè crec que estem d’acord amb el
fons de la qüestió.

Respecte del comentari que m’ha fet la Sra. Ballester,
sobre que no ens pot quedar un CEIB massa nombrós, jo estic
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d’acord amb vostè, tot i que vaig presentar moltes esmenes,
vaig presentar esmenes, diguem, perquè tinguéssim un menú
on triar. Jo crec que amb la transacció que ara proposem
només se n’augmentaria un que és, associacions de directors,
passaríem d’una a dues. Crec que està justificat perquè els
centres de primària tenen una realitat molt diferents dels de
secundària.

Aprofito llavors aquí per dir que, gràcies a la bona acollida
que han tingut les transaccions, jo retiraria tot un grup
d’esmenes que ja he fet arribar al lletrat i que fan referència,
entre altres coses, a tots aquests nous membres que jo
proposava que s’hi incorporessin. Per tant, retiraria la 1576,
la 1577, la 1581, la 1583, la 1586, la 1592 i la 1593, amb la
qual cosa... una mica amb aquest esperit de consens, doncs ja
que s’han incorporat, encara que hagi estat amb negociacions,
amb transaccions, molts dels aspectes que jo posava sobre la
taula bé, també em sembla que amb justa correspondència
retirar-ne algunes que es veu òbviament no tenen el suport que
es necessita.

Respecte dels comentaris que ha fet la Sra. Riera, hi ha un
tema en què jo crido l’atenció a tota la comissió perquè no sé
si ens ha passat per alt perquè, és clar, ella, quan ha fet
referència al tema de la proporció entre ensenyament públic
i privat, jo he pensat: ostres, si vam aprovar unes esmenes d’El
Pi que deien que seria “en proporció amb la representativitat
en el sector públic i privat”. Això concretament són les
esmenes 1595, 1596 i 1597 d’El Pi, modificaven la lletra a),
la lletra b) i la lletra c) sempre amb la mateixa expressió, deia
“en cadascun dels sectors públics o privats de l’ensenyament”.
Quan vam aprovar aquesta esmena jo vaig entendre que El Pi
el que ens deia i els altres ho acceptàvem és que la proporció
entre públic i privat seria mòbil, és a dir, seria en funció de la
representativitat que en cada moment tingués el sector públic
i privat, però és clar, vam mantenir igualment el final de
cadascun d’aquests articles, 7 per a l’ensenyament públic i 3
per al concertat, en el cas dels professors; 4 per als públics i
3 per als concertats, en el cas dels pares, i 2 de públics i 1 de
concertat per part dels alumnes. 

És a dir, crec que amb l’acceptació de les esmenes d’El Pi,
sense haver eliminat aquesta fixesa de la distribució entre
públic i concertat, d’alguna manera ara hi ha una contradicció
en aquestes tres lletres, perquè d’una banda sembla que diem
que serà proporcional el pes que tingui cadascun d’aquests
sectors i, de l’altra banda, mantenim la fixació que hi havia en
el projecte. Per tant, aquest és un tema que crec que caldria
resoldre.

Respecte de Podem i MÉS per Mallorca, jo, la veritat,
estic totalment d’acord amb vostès, m’agradaria que hi hagués
cinc alumnes, però la veritat és que penso que el més
important és que es resolgui la falta d’assistència dels
alumnes, perquè, és clar, si presenta 3 a 5, però no fem res
perquè canviï el problema que fa que no hi vagin tampoc no en
treurem res. Per tant, si l’acord o el consens de posar-ne 4 ha
de servir perquè es faci aquest estudi, per veure com ho fem
perquè en venguin més, doncs em sembla que hi sortim
guanyant.

I respecte de la intervenció del PSOE, respecte de la
intervenció del Sr. Casanova, li he de dir que em sembla bé la
contra... -ara ho he dit bé-, em sembla bé la...

(Se sent una veu de fons que diu: “No, no...”)

Ostres!, per favor!

(Algunes rialles i remor de veus)

El final... el final de la legislatura és terrible, eh?...

(Remor de veus)

... el Sr. Casanova, em sembla bé la contraproposta que m’ha
fet, em sembla bé i.... i, bé, si ha de servir per incrementar el
consens perfecte.

I respecte del tema dels inspectors, em genera una sèrie de
dubtes; d’una banda, crec que és una figura molt important
perquè estan molt al peu del canó del que passa al sistema, en
el sentit que acompanya els centres amb els temes
d’innovació, està al corrent dels problemes que les famílies
tenen amb el sistema, d’una banda em sembla bé; d’altra, pens
que és un col·lectiu molt poc nombrós, que no sé si donar-li
un representant al CEIB està justificat o no. També he de dir
que amb les compareixences que varen haver-hi aquí realment
de les més..., que ens varen deixar més..., quan vam fer la
ponència del pacte educatiu, més bona impressió a nivell de
diagnòstic del sistema va ser el representant de la inspecció.
Per tant, tenc els meus dubtes i esper que en les properes
intervencions dels altres grups pugui acabar de decidir el meu
vot respecte d’aquesta transacció.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Pel que
fa referència, que abans no ho he dit, a les esmenes dels altres
grups parlamentaris, excepte aquestes que es miren de
transaccionar, nosaltres mantindrem el mateix vot que en
ponència. 

El tema de la majoria absoluta en segona votació, si hem
de posar “per majoria” jo tampoc no m’hi oposaria, crec que
l’important és que sigui l’òrgan, sigui el Consell Escolar qui
pugui triar el president, per tant, que els conflictes no puguin
ocasionar que sigui directament el conseller qui el triï. Crec
que hi ha d’haver aquesta majoria i, si és així, crec que serà una
manera que el Consell Escolar pugui arribar a més acords i
consensos per veure qui és la persona idònia que l’ha de
presidir.
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Respecte de l’esmena 1582, de les retribucions o dietes,
veig que s’ha fet una contra esmena o contra transacció, no hi
estic en contra, no hi votaré en contra, però m’abstindré,
perquè ha millorat, ha millorat, i per tant sí que és cert que...,
bé, ha millorat respecte de l’esmena que va presentar el Sr.
Castells, però en principi jo m’hi abstindré.

Respecte de l’esmena 1598, nostra, sí que és cert que jo
l’he mantinguda aquí per aclarir el perquè d’aquesta esmena i
el perquè vaig votar en contra de la de MÉS per Menorca, però
sí que també és cert que jo  quan acabem la comissió no la
mantindré perquè el Col·legi de Docents, evidentment, ja hi
està inclòs. Però pens que la substitució d’aquesta lletra per
posar els inspectors, de la lletra r), on hi ha l’Associació de
Docents, que jo crec que era la idea inicial que es tenia per a
les associacions de docents, que després es va crear el
col·legi, sí que crec que els inspectors, com ha dit el Sr.
Castells, és una part molt important del món educatiu perquè
tenen molta relació amb els centres, veuen els projectes i les
millores que es poden aplicar als centres, però també tenen
molta relació amb les famílies i si hi ha conflictes o si hi ha...,
que moltes vegades és quan més intervé l’inspector, és una
figura molt ben valorada i que es té molt en compte. Per tant,
jo no veig malament que dins el Consell Escolar de les Illes
Balears hi hagi un representant de la inspecció perquè, malgrat
siguin pocs, sí que la seva importància abraça tots els centres
i sí que tenen una visió molt global de la part educativa. Per
tant, no ho veuríem malament.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, únicamente comentar la
transacción..., la transacción realizada por el Sr. Enric
Castells, Enric Casanova, después hablaré con Josep Castells.

(Algunes rialles i remor de veus)

En cuanto a la transacción no la vamos a aceptar, o sea,
nos, nos..., o sea, estaría bien si la frase quedara como
“coordinación entre las administraciones, los centros
educativos y la red asociativa, cultural y social de carácter
educativo”, es decir, lo que nosotros pretendemos es que la
red asociativa social y cultural con la que se ha de coordinar
la administración quede un poco acotada a todo aquello que
sea de carácter educativo, porque si la dejamos un poco en
coordinación entre las administraciones, los centros
educativos y la red asociativa de carácter educativo y social y
cultural es que creo que hasta empeora mi propuesta, porque
mi propuesta es un poco determinar y acotar esa coordinación
con quien tiene que ser.

Luego, nada más, únicamente comentar, en cuanto a la
composición del Consejo Escolar, que yo seguiré

manteniendo un poco el sentido del voto de no ampliar más el
Consejo Escolar; sí que es verdad que a todos nos gustaría que
hubieran más figuras, es verdad que la figura de la inspección
también es muy importante. Yo, en principio, seguiré
manteniendo el sentido del voto porque aquí se están
incluyendo a muchas más personas para estar aquí dentro, pero
creo que podrían estar los CEPA, podrían..., bueno, se ha
ampliado un poco, de 7 a 10 los padres, de tres a..., que
también es verdad para mantener el equilibrio, pero quizás a lo
mejor de todo el profesorado se podría haber incluido ahí
directores y luego aparte inspectores, o sea, es que también...

Por lo tanto, en principio, vamos a mantener el sentido del
voto y esperaré si el Partido Socialista acepta la transacción
de la transacción.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a les contrarèpliques. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Camargo, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, no en volia fer ús, però diré o en faré ús un moment
només per dir que estic d’acord amb la transacció que ha
proposat el senyor...

(Algunes rialles i remor de veus)

...-ara estic dubtant-, el Sr. Casanova, ara anava a dir..., ara
anava a dir, l’híbrid aquest que hem creat d’Enric Castells,
l’anava a tornar a dir, no, el Sr. Casanova, de transacció
respecte de l’esmena en relació amb les retribucions a la
figura del president del Consell Escolar de les Illes Balears i
que es pugui incloure també un poc el sentit del que deia la
Sra. Sureda, que també es contempli la possibilitat que hi hagi
dietes.

Per un altre costat, també m’agradaria esmentar, que no ho
he dit abans, l’esmena de la Sra. Sureda respecte de la inclusió
de la figura del representant del Col·legi de Docents, que ja
s’havia inclòs en una esmena de MÉS per Menorca, per tant,
no és que no hi estigui d’acord, estic totalment d’acord amb el
sentit de la seva esmena, però crec que ja queda recollida en
aquesta altra possibilitat que n’hi hagi 2 i almanco un d’ells,
dos de col·legis professionals, almanco un d’ells sigui
obligatòriament del Col·legi de Docents; però, en tot cas hi
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estic d’acord, hi votaré en contra perquè ja n’hi ha un altra,
però si surt...

(Remor de veus i pausa de la intervinent)

D’acord, m’ho pens. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té  la paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement dir que
respecte de la retransacció del Sr. Casanova a l’esmena 1582,
de dietes, hi estam d’acord, hi votarem a favor.

Respecte de la 1602, de Ciutadans, que li  ha fet la
transacció el Sr. Casanova, si hi ha l’àmbit social a dins sí, si
no hi ha l’àmbit social que és molt important per resoldre els
problemes, no hi votarem a favor.

Respecte de l’altra transacció, proposada pel Sr. Casanova,
del punt r) de retirar l’Associació de Docents, és evident que
si l’Associació de Docents s’ha transformat en Col·legi de
Docents estaria bé retirar-ho, ara que això se substitueixi per
inspectors en aquests moments tenc certs dubtes, tenc certs
dubtes perquè, per un costat són els representants de
l’administració, són un col·lectiu molt petit i no sé fins a quin
punt, per tant, en aquesta em reserv els meus dubtes, però sí
que donaria el vot favorable a la 1582, retransaccionada, i a la
de Ciudadanos, 1602, si hi ha l’aspecte social, si no, no.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, jo dic sempre que és una casa
nova sempre. Bé, jo dir respecte les esmenes, respecte el
tema d’inspectors, que és la d’El Pi, s’ha fet la proposta que és
la 1598, ha fet la proposta de substituir-la pels inspectors,
però perquè precisament els inspectors són un col·lectiu molt
reduït, això està clar, perquè són un col·lectiu petit, però
també hem de dir que són el col·lectiu que té una visió més
transversal i més global de tot el sistema, perquè treballen
amb tots els elements de la comunitat educativa, treballen la
part més administrativa, però també treballen la part més
pedagògica i treballen la part d’innovació, d’ajuda als
centres..., l’acompanyament en la implantació de nous
projectes i d’altres. Per tant, és aquest caire que afecta a tota
la comunitat educativa i per tant, tenen aquesta visió més
transversal, per això no és que siguin els representants de
l’administració, sinó que són els representants de

l’administració i de centres, i també els representants de la
resta de la comunitat educativa.

Passa el mateix una mica respecte dels directors, els
directors de centres representen la comunitat educativa del
seu centre, mentre que els inspectors poden tenir una visió no
sols de tots els centres, sinó també del territori, perquè tenen
relació amb tot el territori que abasta. Per tant, consideram
que és important.

Després respecte de l’esmena de Ciudadanos, que ha
demanat una transacció de la transacció, dir-li que nosaltres
proposàvem la xarxa associativa de caràcter educatiu, cultural
i social, perquè hi ha una part de la xarxa social i una part de la
xarxa cultural que fa feina dins del sistema educatiu, sense
tenir el caràcter educatiu. És a dir, hi ha una part que és social,
hi ha una xarxa social però que fa feina sobre això. Jo li puc
posar un exemple molt clar, no sé si aquí, però a Eivissa hi ha
una associació, hi ha una xarxa que és Creu Roja i Cáritas, que
fan fent feina en reforços educatius i d’altres. Per tant, estan
treballant el caràcter educatiu, malgrat no són una xarxa de
caràcter educatiu. Per tant, consideram que hi ha de ser la de
caràcter educatiu, però també la de caràcter social i cultural.

I respecte a la resta d’esmenes seguirem igual, aclarir que
si fa la transacció de 1582, sí que li votarem a favor. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li volia demanar uns minuts per
acabar d’aclarir aquests aspectes que estan pendents abans de
passar a les votacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Tenen uns minuts per posar-se d’acord amb les
propostes.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, continuam. Passam a votacions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni...

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de passar a votació m’agradaria demanar si hi ha
hagut qualque canvi respecte de l’exposat durant el debat.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 111 / 7 de març de 2019 1753

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Miri, hem acabat d’acordar amb la resta
de portaveus que l’esmena 1587, que fa referència al nombre
de pares, de representants dels pares a l’organisme, és clar,
l’hem augmentat de 7 a 10 i no havíem actualitzat el nombre
que pertany a l’ensenyament públic i a l’ensenyament
concertat. Per tant, afegiríem a l’última frase de la lletra b),
que fa referència als pares, posaríem que “6 han de pertànyer
a centres públics i 4 a centres concertats”. 

I pel que fa a la lletra c), que fa referència als alumnes, i
que, per tant és l’esmena 1588, que passa de 3 a 4 alumnes, a
l’última frase, que fa referència a la distribució entre pública
i concertada, el redactat quedaria que “2 han de ser alumnes de
centres públics i 2 de centres concertats”. Això pel que fa
referència a les esmenes 1587 i 1588. 

Després, pel que fa referència a l’esmena número 1680,
perdó, 1580, sobre el procediment de l’elecció del president,
canviaríem el terme “absoluta” per “simple”, per tant, en
segona votació podria ser majoria simple i per millorar el
redactat treuríem l’expressió, entre comes, “si cal”.

Per tant, amb aquests canvis quedarien, crec, quedarien
configurades les transaccions. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Després dels aclariments,
passam a votació. Votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Aguilera, RGE núm. 1572/19. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Aguilera, RGE núm. 1573/19 i 1606/19. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas , RGE núm. 1574/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 1587/19, amb les transaccions abans
esmentades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 1586/19, que està retirada, per tant, no es
passa a votació. 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 1579/19.

 Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap abstenció. 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE..., bé, sí, separarem les que..., perquè s’han
retirat la 1576, 1592, 1593, 1577 i 1581. Per tant, vots a
favor de l’esmena 1615/19?

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 11 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 1582, amb la proposta de transacció incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 1578/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 11 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 1591/19, amb la proposta de transacció
incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca 1588/19, amb la proposta de transacció incorporada
que inclou la disposició addicional.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca 1580/19, amb la proposta de transacció incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm... ha estat retirada aquesta, la 1583, per
tant, no la passam a votar.

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 1598/19,
amb la proposta de transacció incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vot a favor; 1 abstenció.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans RGE núm. 1602/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans RGE núm. 1600/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans RGE núm. 1601/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans RGE núm. 1603, 1604 i 1605/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor; 11 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera RGE núm. 1609/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera RGE núm. 1608/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 1610/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 1612/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 1613/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic al qual es mantenen esmenes, amb
les transaccions aprovades incorporades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del projecte de llei, de les
disposicions addicionals primera i segona, de la disposició
transitòria única, de la disposició derogatòria, de les
disposicions finals primera i segona als quals no es mantenen
esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’exposició de motius a la qual no es mantenen
esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
al president de la Cambra, hauran de comunicar els vots

particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin defensar al
Ple.

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

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 111 / 7 de març de 2019 1757

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

