Parlament de les Illes Balears

Servei de Comunicació i Divulgació Institucional

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS
Dijous, 28 de setembre de 2017. Sala Verda.

A la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de
les Illes Balears celebrada avui horabaixa, s’ha procedit al debat i a la votació
de dues proposicions no de llei.

I
La primera proposició, relativa a implementació del Mètode Kiva, presentada
pel Grup Parlamentari Popular i defensada per la diputada Margaret
Mercadal. La iniciativa ha estat aprovada amb l’acceptació de la proposta de
modificació in voce del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
quedant redactada de la manera següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
estudiar la possible incorporació del programa KIVA a tots els centres
educatius de les Illes Balears.

Intervencions
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), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans), Elena Baquero
(Socialista). Les diputada Sureda ha formulat una esmena in voce de
modificació de la iniciativa, la qual ha estat acceptada pel grup proposant i
incorporada en la votació final.

Votació
Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent aprovada per
7 vots a favor i per 6 vots en contra.
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II
La segona proposició, presentada conjuntament pels grups parlamentaris
Socialista, MÉS per Mallorca i El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a
constitució

d’una

ponència

del

pacte

educatiu,

defensada

pels

parlamentaris Enric Casanova, Bel Busquets i Maria Antònia Sureda, ha
estat aprovada amb la incorporació de dues esmenes (una del Grup Popular i
l’altra del Grup MÉS per Menorca –transaccionada–), quedant amb la redacció
següent:
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació, en el si de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes
Balears, d’una ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest
Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la
feina feta per “Illes per un Pacte Educatiu”. Els treballs de la ponència
seran paral·lels del projecte de llei educativa anunciat pel Govern per a
l’any 2018 i seran preparatoris, si escau, de la seva tramitació
parlamentària. (Amb esmenes incorporades dels grups Popular i MÉS per Menorca
–transaccionada–)

Intervencions
S’han presentat tres esmenes a la iniciativa. La primera d’addició, formulada
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears i defensada per Laura Camargo; la
segona de modificació, formulada pel Grup Parlamentari Popular i defensada
per la diputada Núria Riera; i la tercera, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca i defensada per Josep Castells. Les esmenes del Grup
Popular (part propositiva) i del Grup MÉS per Menorca, transaccionada, han
estat acceptades pels grups proposants de la iniciativa i incorporades a la
redacció.
Al torn fixació de posicions han intervingut la diputada Olga Ballester (MixtCiutadans).
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Votació
Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la PNL essent aprovada per 10
vots a favor i 3 abstencions.

Ordre del dia
Àudio
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