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COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS 
 
Dijous, 16 de novembre de 2017. Sala Verda. 

A la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de 

les Illes Balears celebrada avui horabaixa al primer punt de l’ordre del dia s’ha 

debatut i aprovat per unanimitat l'adopció d'acord per recaptar la 
compareixença dels representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del 
Consell Escolar de les Illes Balears (art. 46 RPIB).  

Tot seguit s’ha procedit al debat i a la votació de dues proposicions no de llei.  
I 

La primera proposició, relativa a augment de les ajudes a centres d'educació 
infantil, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i defensada pel diputat 
Enrique Casanova, ha estat aprovada amb la redacció següent: 

 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fer una aposta real 

per la conciliació familiar i per l’educació infantil i a reiniciar les aportacions a 

les comunitats autònomes per ajudar a desenvolupar places d’educació infantil 

de 0 a 3 anys.  

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a consignar una 

partida suficient als Pressuposts Generals de l’Estat de 2018 per poder iniciar 

un programa específic d’ajudes a la creació i la consolidació de places 

d’educació infantil de 0 a 3 anys. 

 

Intervencions 
A la iniciativa el Grup Parlamentari Popular va registrar una esmena de 

substitució de tots els punts, la qual ha estat defensada durant la sessió per 

Maria Núria Riera. L’esmena no ha estat acceptada pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris següents: 
Laura Camargo (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), 

Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells 

(MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).  

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=110346&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=110346&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=116426&view=high
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Votació 
Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent aprovada per 

8 vots a favor (Socialista, Podem, MÉSxMallorca, El Pi i Mixt-Ciutadans), 3 vots 

en contra (Popular) i 1 abstenció (MÉSxMenorca). 

 
II 

De la segona proposició, relativa a refrigeració i eficiència energètica en els 
centres docents, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans – Partit 

de la Ciutadania), i defensada per la diputada Olga Ballester, han estat 

aprovats dos dels vuit punts proposats, essent els següents:  

 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear: 

A establir, en els casos en els quals no existeixi la climatització i la ventilació 

adequades, quines mesures són la més recomanades, prioritzant les més 

sostenibles però sense excloure de les mesures possibles la instal·lació d'aires 

condicionats, a fi que l'activitat educativa pugui desenvolupar-se amb el mínim 

de garanties ambientals que exigeix la normativa laboral. S'establirà, a més, un 

pla d'actuació plurianual on es prioritzin amb caràcter d'urgència aquells 

centres educatius en els quals s'hagi posat de manifest que la falta de 

climatització ha ocasionat situacions insostenibles. (Correspon el punt 4 de la 

iniciativa). 

A garantir que totes les actuacions en matèria d'infraestructures educatives, ja 

siguin de nova construcció, ja siguin de rehabilitació, donin efectiu compliment 

a la normativa estatal i europea sobre eficiència energètica en edificis públics i 

a garantir el compliment de la normativa sobre climatització tant en aules, zona 

d'administració, etc., que permetin les condicions òptimes per a la realització de 

la tasca educativa. (Correspon al punt 8 de la iniciativa). 

 

La resta han estat rebutjats per la majoria de vots de la Comissió. 

 
 

http://bit.ly/2jvXSDI
http://bit.ly/2jvXSDI
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Intervencions 
Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris següents: 
Maria Núria Riera (Popular), Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Bel 
Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les 

Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enrique Casanova 
(Socialista).  

 
Votació 
Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa separada per punts 

amb els resultats següents: 

Punt 1.- Rebutjat per 5 vots a favor i 6 en contra. 

Punt 2.- Rebutjat per 5 vots a favor i 6 en contra. 

Punt 3.- Rebutjat per 5 vots a favor i 6 en contra. 

Punt 4.- Aprovat per 6 vots a favor i 5 en contra. 

Punt 5.- Rebutjat per 5 vots a favor i 6 en contra. 

Punt 6.- Rebutjat per 5 vots a favor i 6 en contra. 

Punt 7.- Rebutjat per 5 vots a favor i 6 en contra. 

Punt 8.- Aprovat per unanimitat. 

 
Ordre del dia 
Àudio 
 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/cordredia.asp?CFSessio=12058
https://youtu.be/p1WPtmT62pA
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