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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

Voldria saludar especialment els diputats que participen per
videoconferència i esper que puguin estar presents molt aviat...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta, disculpe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí que se produce una sustitución, Idoia Ribas sustituye a
Jorge Campos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Ens poden sentir bé els diputats que
participen per videoconferència?

(Se sent un diputat que respon “sí”)

Tot funciona, perfecte. Molt bé, bona tarda.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
8954/20 i 14862/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8954/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a llengua de signes a l’Oficina
de Defensa dels Drets Lingüístics.

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8954/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a llengua de signes a
l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics.

I per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Hola a todos los diputados y diputadas
que están en persona y confinados y confinadas. 

Bueno, con motivo de la apertura de la Oficina de Defensa
de Derechos Lingüísticos, nosotros consideramos que era
interesante ampliar el abanico de posibilidades, de materias que
puede acoger esta oficina, sobre todo con un objetivo muy
claro y es la inclusión de todas las personas,
independientemente de la lengua que puedan hablar, en este
caso la lengua de signos. Y el contenido de la iniciativa, pues
bueno, dice que “llamamos comunicación al proceso mediante
el cual un ser vivo transmite un mensaje a otro”. El lenguaje es

la facultad de comunicarnos mediante complejos de signos, sin
embargo esta capacidad no se manifiesta en un sólo sistema,
sino en gran variedad de lenguas.

La lengua de signos es un conjunto de signos verbales con
estructuración arbitraria y con reglas gramaticales, y así al
menos lo constatan las últimas investigaciones lingüísticas; se
transforma con el tiempo, como cualquier lengua humana
natural, ya que se ha ido adaptando a las diferentes épocas y
circunstancias en que se ha requerido su uso. La lengua de
signos se transmite de generación en generación y su cultura
también y se adquiere y se desarrolla en un contexto
comunicativo determinado. 

Las investigaciones de las últimas décadas en el campo de
la lengua de signos, llevan a reconocer que estas lenguas tienen
entidad propia dentro del conjunto de las lenguas, aunque con
características diferenciadas por su peculiar forma de
producción y de percepción. En otras palabras, la lengua de
signos es lenguaje verbal y utiliza auténticos signos lingüísticos
de naturaleza simbólica y abstracta, lo que los convierte en
símbolos lingüísticos al mismo nivel que las palabras de las
lenguas orales.

Si la lengua de signos cumple las mismas condiciones que
las lenguas orales, excepto lo del canal auditivo local
evidentemente, en lo que también estuvo de acuerdo John
Lyons, dice que entonce nadie puede discutir que también la
lengua de signos es lenguaje humano.

Las instituciones en este sentido deben promover cuantas
medidas precisen para, en primer lugar, evitar o paliar
conflictos lingüísticos y sociales, derivados de la minorización.
En segundo lugar, promover la identidad lingüística y cultura
de las personas sordas o sordo ciegas. Y en tercer lugar,
garantizar la preservación de este patrimonio lingüístico y
cultural. Y así lo dice en numerosas leyes y textos legislativos,
la Convención de Naciones Unidas también se expresa
relacionado con la Ley de signos, la Ley 27/2007, por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas. La Ley Orgánica
2/2006, la Ley de educación, que dispone como uno de sus
principios fundamentales la equidad con la que se garantiza la
igualdad de oportunidades. El Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares, que se refiere expresamente a este lenguaje en
su artículo 19, sobre los derechos en relación con las personas
dependientes, señalando que las administraciones públicas de
las Islas Baleares, según dice la Carta de Derechos Sociales,
garantizarán en todo caso a toda persona dependiente el
derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su
autonomía personal, integración socio-profesional y
participación en la vida social de la comunidad. Y también dice
que se garantizará por parte de la administración la política de
igualdad de oportunidades, se desarrollarán las medidas de
acción positiva y que se garantizará la accesibilidad (...) a las
instalaciones, edificios y servicios públicos.

Y por último dice que las administraciones públicas de las
Islas Baleares garantizarán el uso de la lengua de signos, propia
de las personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza,
protección y respeto. La Ley 8/2017 también habla de la lengua
de signos, la Ley de accesibilidad universal de las Islas
Baleares. Y por último, según el Decreto 24/2015, de la
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presidencia de las Islas Baleares, por el cual se establecen las
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías
de la administración de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares, que modificó el Decreto 11/2016.

Por último, la Dirección General de Política Lingüística, tal
y como se establece, dice que ejerce sus competencias en los
siguientes ámbitos y entre ellos la promoción y defensa de los
derechos lingüísticos. Entonces, nosotras recogemos una de las
principales reivindicaciones del sector del lenguaje de signos
y ponemos de manifiesto que el desconocimiento de esta lengua
plantea serios problemas de inclusión y desigualdades para las
personas sordas.

Por esto nos gustaría que se aprobase con el mayor
consenso posible, debido a que es un tema de inclusión y es un
tema de solidaridad con las personas sordas, garantizar que la
futura Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos de las
Islas Baleares, asuma como lenguaje para su promoción y
defensa, también el lenguaje de signos, dando cumplimiento a
la normativa internacional, nacional y autonómica.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Mascaró, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, presidenta. Avui dia, tot i que s’ha avançat molt
en la inclusió per a les persones sordes, sobretot en les noves
tecnologies i les traduccions simultànies, encara es fa
necessària la defensa per a la igualtat d’oportunitats dels
col·lectius de les persones sordes, a través de polítiques i
serveis encaminats a la inclusió social. Reivindicam els drets de
les persones sordes i les seves famílies per a la plena
participació i inclusió social en tots els àmbits, siguin
educatius, d’ocupació, etc. Així com el desenvolupament de
serveis i projectes a través de les institucions, com també fan
des de les associacions de persones sordes de les Illes Balears.

Creiem que s’ha de posar en valor i treballar, respectar la
diferència i l’heterogeneïtat de totes les persones sordes dins la
societat. Preservar el protagonisme d’estar al mateix nivell i
que siguin persones autònomes, prenent les seves pròpies
decisions i promovent el dret a tenir una vida independent i
plena.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista creiem que
amb aquesta iniciativa fem per seguir amb aquests valors i que
és adequat que la llengua de signes sigui inclosa dins l’Oficina
de Drets Lingüístics, que, per exemple, ha de garantir i
intercedir entre la persona que per exemple presenta una
reclamació, un suggeriment o una consulta, que fa
d’intermediari amb la part que hagi originat els fets.

Així pensam també que és essencial i important la
coordinació amb altres institucions, fet que també ha de ser

com deia, important també amb entitats civils i mitjans de
comunicació per exemple digitals.

Per tant, demanam també el vot favorable de la resta de
grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mascaró. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Bé, no faré servir
els cinc minuts perquè entre que el contingut de la iniciativa és
molt complet i molt ben fonamentat legislativament i això i els
dos diputats que m’han precedit ho han explicat molt bé, només
em queda dir que l’Oficina de Drets Lingüístics hi és per
defensar els drets lingüístics de tota la població de les Illes
Balears, per tant, també els drets lingüístics de les persones
sordes.

Que aquest fet fa l’oficina completa; és a dir, acaba
d’arrodonir la feina de l’oficina i acaba de donar-li encara més
sentit a aquest ens del Govern de les Illes Balears. I que, al cap
i a la fi, el que fa és garantir un dret fonamental de les persones,
que és poder-se expressar en la seva llengua amb total
naturalitat i normalitat, en aquest cas la llengua de signes.

Per tant, benvinguda la iniciativa. Crec que és important fer
plantejaments d’aquestes característiques, que són al cap i a la
fi integradors, integradors de tota la societat de les Illes
Balears, i res més. És a dir, crec que seria bo que sortís
aprovada per tot l’arc parlamentari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Passarem al torn de fixació de posicions,
i pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots. Nosaltres des
del Grup Parlamentari Popular valoram positivament el fons
d’aquesta iniciativa, és a dir, consideram que les persones que
empren un llenguatge de signes evidentment han de tenir els
mateixos drets de comunicació, de participació, com a usuaris
de qualsevol servei públic, que la resta de persones que
utilitzen altres mitjans de comunicació, i de fet quan el Partit
Popular ha governat en aquestes institucions s’han fet diferents
convenis en matèria de protecció de les persones usuàries de
llenguatge de signes.

El que passa és que consideram que les persones usuàries
del llenguatge de signes han de tenir una protecció des d’un
punt de vista global, és a dir, no des del punt de vista únicament
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d’una oficina de drets lingüístics, sinó des del punt de vista
d’usuaris i consumidors de qualsevol servei públic que pugui
prestar el Govern o qualsevol administració, i consideram que
hauria de ser des d’aquesta perspectiva des de la qual se’ls
hauria de donar una especial protecció com a la resta d’usuaris
de serveis de la comunitat autònoma.

Per altra banda el fet de fer referència específica a una
oficina de drets lingüístics pensam que és una limitació... d’una
part dels serveis que presta el Govern en matèria lingüística. És
a dir, tenim un govern que té una Direcció General de Política
Lingüística, que té un Institut d’Estudis Baleàrics, que té una
participació a un Institut Ramon Llull, que té participació a
diferents serveis que tenen competències lingüístiques, i a més
ara una oficina de drets lingüístics, per la qual cosa és una
proposició no de llei que queda parcialment limitada a una part
dels serveis lingüístics i per tant seria incompleta.

Nosaltres, sense ànim d’estendre’ns molt més, voldríem fer
si és possible una esmena in voce per substituir, on es fa
referència a l’Oficina de Drets Lingüístics, fer referència al
Govern de les Illes Balears o a l’administració autonòmica del
Govern de les Illes Balears, perquè aquestes persones puguin
ser ateses i respectades en els seus drets a tots els serveis
públics que com a usuaris tenen drets en el Govern de les Illes
Balears, i en aquest cas podríem donar aquest vot positiu
perquè sortís la iniciativa amb el màxim consens. Si no fos
d’aquesta manera no podríem participar d’aquest consens,
perquè consideram evidentment que és parcial i que es limita
a una part dels drets que tenen les persones usuàries d’aquests
mitjans de comunicació.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Jo seré molt breu. També des del meu
grup parlamentari sempre estam i estarem a favor de qualsevol
iniciativa que afavoreixi la inclusió social en tots els àmbits, i
escoltam les reivindicacions del sector. Però no podem donar
suport a aquesta PNL, farem una abstenció, perquè compartim
l’esperit i el fons del que es vol demanar, sense cap dubte, però
pensam i consideram des del meu grup parlamentari, des de
Ciutadans, que l’Oficina de Drets Lingüístics no és
l’instrument, també com ha comentat la Sra. Riera. No és més
que... que voler vestir una ramificació de l’administració amb
un altre sobredimensionament de l’administració, amb més
despesa pública, al servei de la ideologia i no al servei dels
ciutadans.

Per tant no podem donar suport a aquesta iniciativa si
només se circumscriu a l’Oficina de Drets Lingüístics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. En la línea de lo que han manifestado
las dos portavoces del Grupo Popular i del Grupo Ciudadanos
que me han precedido, nosotros no entendemos por qué tiene
que circunscribirse esto a esta oficina de defensa de los
derechos lingüísticos, que además nosotros consideramos que
no debería ni siquiera ponerse en marcha, ni existir, y menos en
la situación en la que estamos, con un presupuesto que debería
estarse mirando al milímetro en qué nos gastamos el dinero
público.

Es curioso oír argumentarios de algunos que están aquí
defendiendo el derecho de cualquier persona a emplear su
lengua. Será cualquier persona menos si eres un niño pequeño
que vas a un colegio público y además hablas castellano; ahí se
ve que no tienes derecho a emplear tu lengua para recibir la
educación. En fin, evidentemente estamos en contra de esta
iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari El Pi donarà suport a aquesta iniciativa. És
igual si se circumscriu a una oficina o no, pensam que és una
passa important, una passa necessària, i a partir d’aquí tenim
l’infinit com a quimera, és a dir, podem arribar fins allà on
vulguem o puguem arribar. 

Nosaltres direm que sí per molts de motius. Primer, perquè
hem tengut el plaer de compartir uns dies amb Respiralia,
persones que tenien fibrosi quística, i hi havia un bon grapat de
persones sordes que se sumaven solidàriament als seus amics
que tenien fibrosi quística, i hem compartit jornades amb ells,
i hem pensat i sabem de les dificultats que tenen, fins i tot per
relacionar-se a l’hora d’enamorar-se; una cosa tan senzilla, a
vegades complicada, però una cosa tan vital com aquesta la
tenen difícil per aquests problemes de comunicació, i per a
molts d’altres relacionats amb la feina, amb manera que
interactuen, la manera que se’ls estigmatitza, etc. 

A tot allò que vagi encaminat a normalitzar la situació
d’aquest col·lectiu nosaltres direm que sí, i fins i tot aviat
presentarem una iniciativa que també va dirigida a aquestes
persones. Són 13.300, i es tan ric el seu llenguatge que fins i tot
a Espanya hi ha un llenguatge de signes en castellà i un
llenguatge de signes en la nostra llengua, la qual cosa per una
banda indica la riquesa que tenen i, per l’altra, les dificultats
que tenen a l’hora de relacionar-se si no és amb aquells que
coneixen més i que són part del seu col·lectiu més proper. Com
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deia, 13.300 persones utilitzen a Espanya el llenguatge de
signes en la seva versió castellana o catalana, i pensam que és
imprescindible que deixi de ser, perquè encara ho és, una
llengua minoritària, marginal, i una mica sotmesa i reduïda a
l’àmbit familiar i personal.

Per tot això nosaltres direm que sí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Els drets
lingüístics de la comunitat sorda evidentment s’han de protegir
i s’han de..., sí, s’han de protegir, perquè es tracta d’un subjecte
sociolingüístic extremadament vulnerable. El fet que les
persones sordes i sordcegues acostumin a ser identificades
hegemònicament com a individus amb discapacitat ha tingut
conseqüències degradants. Per tant aquesta consideració ha
diluït aquesta condició inqüestionable que les llengües de
signes són llengües minoritàries i minoritzades, i aquí és on jo
entraria a fer més incís.

L’Oficina dels Drets Lingüístics ha estat una demanda de
MÉS per Menorca des de la passada legislatura. Cada any, cada
pressupostos ho demanàvem, que s’implantés, que es posés.
Finalment estam satisfets que sigui ara quan finalment ja
puguem disposar d’aquesta oficina, tot i que l’existència d’una
oficina de drets lingüístics vol dir que hi ha subjectes que són
agredits, són agredits, és a dir, la nostra llengua està patint
agressions, està patint contínuament manques de respecte, i
exigeix que hi hagi un organisme que pugui defensar els drets
dels catalanoparlants, i en aquest cas, per què no?,evidentment
també de les persones sordes i sordcegues que empren el seu
llenguatge de signes.

Perquè sí, senyores i senyors, estam parlant de llengües
minoritàries i minoritzades, que pateixen agressions i que
mereixen la seva defensa i el seu respecte, amb la qual cosa
evidentment votarem a favor d’aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Tenen la paraula per contradiccions els
grups proposants, per un temps de cinc minuts, Sra. Santiago,
té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, gracias a quien va a dar apoyo a esta iniciativa, que
tiene muy poco contenido político, es más bien humano el
contenido que tiene. 

A la Sra. Núria Riera yo le diría que evidentemente estoy de
acuerdo, por supuesto que la protección de las personas sordas
y el amparo de sus derechos, así como la promoción de todos
sus derechos y la eliminación de las barreras que le impidan
ser..., bueno, cualquier tipo de desigualdad, por supuesto. De
hecho es que tiene que ser algo transversal para todas las

consellerias, para todos los ámbitos sociales, y en eso estoy de
acuerdo, pero esta iniciativa trata de la Oficina de Derechos
Lingüísticos para hacer cualquier otra aportación, pues para eso
presento o se presenta o a quien quiera que presente otra
iniciativa que vaya a favor de la eliminación d las
desigualdades y la plena inclusión de las personas con
diversidades varias en las instituciones, en las administraciones,
en la vida social en general.

Esta iniciativa de hoy se refiere a la Oficina de Defensa de
los Derechos Lingüísticos y es importante porque, paso a paso
y poco a poco, se va creando una conciencia social de que estas
personas, pues este lenguaje sobre todo, con el cual ellos se
manifiestan, es importante la promoción y la defensa de esto,
en este caso en la Oficina de Derechos Lingüísticos que es lo
que toca, en otros campos, en educación pues será en
educación, en sanidad pues será en sanidad y cada cosa tiene su
espacio y cada cosa tiene su momento.

Yo le agradezco la disposición de la enmienda in voce, pero
evidentemente no se puede aceptar porque para eso está otra
iniciativa, y ya la plantearemos cuando sea su momento si es
que hay que plantearla y si no, pues les animo a que planteen a
favor de la inclusión que siempre estaremos de acuerdo.

Respecto a la señora de... Patricia, perdón, bueno, pues, está
bien, pues claro que..., nos gusta más, por lo menos a nuestro
partido Ciudadanos cuando se separa del conservadurismo de
la derecha y piensa más en el beneficio de la mayoría, no ha
podido ser, se abstienen, bueno, pues estupendo.

La Sra. Ribas, comprendo que considera que el lenguaje de
las personas sordas, pues hace peligrar el castellano como
lengua vehicular, así que comprendemos que evidentemente
tengan tantísimo miedo a todo, les recomiendo que no tengan
tanto miedo a las cosas, pero bueno, eso es una cosa personal
de crecimiento personal, sobre todo que... que les vendría muy
bien y si no lo quieren hacer, pues, no pasa nada, me da
absolutamente igual.

Y nada más, muchas gracias y ya está.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Té el torn de paraula el Sr. Mascaró,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument perquè trob que
la Sra. Santiago ho ha explicat molt bé, tant...  A mi m’ha
semblat que l’esmena in voce també suposava un canvi
substancial a l’essència un poc d’aquesta proposició i crec que
està registrada a principis de juny, justament dia 1 de juny, vull
dir que prou temps hi ha hagut per fer un canvi substancial
d’aquest tipus i no presentar ara una esmena in voce que
capgira una mica l’essència de la proposició.

Res més, d’acord, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mascaró. Ara té la paraula el Sr. Mas, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Molt breu, presidenta. Vull agrair als grups que voten a
favor de la proposta i sobretot valorar que sortirà aprovada, per
tant, l’Oficina de Drets Lingüístics també tendrà aquesta tasca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 8954/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

D’acord. Els diputats que participen per videoconferència
han de presentar un paper amb el sentit del vot.

Comencem a fer la votació.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Secretari, resultat de la votació dels diputats i diputades
presents a la sala.

EL SR. SECRETARI:

El resultat del diputats presents és 8 vots a favor, 1 en
contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que són 4 abstencions...

EL SR. SECRETARI:

Presents, 1 abstenció.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, sí, sí, d’acord, d’acord, perdoni. 

Ara el resultat de la votació dels diputats i diputades que
participen per videoconferència.

EL SR. SECRETARI:

Han estat 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Resultat total de la votació, seran: 8 vots a favor,
1 en contra i 4 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8254/20, relativa a llengua de signes a l’Oficina de
Defensa dels Drets Lingüístics.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14862/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a un barem de valoració de mèrits més just.

A continuació passem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14862/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a un barem de valoració de mèrits més
just.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una iniciativa difícil pel que fa a
suports, avui matí ho comentava a la meva companya Maria
Antònia Sureda: “Maria Antònia no hi ha cap esmena, posa’t a
tremolar”, perquè això moltes vegades pot donar una votació en
negatiu.

En qualsevol cas, vamos allá, vaig a contar-los aquesta
iniciativa que pensam des del Grup Parlamentari El Pi que és
necessària, que pens que recapacitin aquells que ja m’han
anunciat que hi votaran en contra perquè tal vegada s’ha de
valorar alguna cosa més que allò que directament depèn del
Govern de les Illes Balears i d’aquells camins que ha posat el
Govern de les Illes Balears.

Segons es desprèn de l’annex 3 de la convocatòria pública
de creació d’una borsa d’aspirants a funcionaris interins, 200,
per cobrir vacants i substitucions a centres públics
d’ensenyament no universitari, dependents de la Conselleria
d’Educació i Universitat del Govern per al curs 2020-2021, de
dia 19 de desembre de 2019, no es valorarà l’experiència
docent prèvia del personal en escoles infantils públiques, cicle
0-3 anys, perquè no es consideren centres públics dependents
de l’administració educativa dels quals depenen ajuntaments,
consells insulars i altres entitats de dret públic.

El nostre grup parlamentari considera que la mencionada
resolució de la directora general de Personal Docent que
aprovà la convocatòria pública vulnera els principis d’igualtat
i de mèrit perquè no té en compte l’experiència adquirida pels
docents de les escoles autoritzades d’ensenyament de 0 a 3 anys
en el barem de valoració de mèrits per accedir a aquest borsí,
i m’explicaré.

Aquests centres, tot i no dependre directament de
l’administració educativa, estan subordinats a aquesta a través
de la normativa que els regula, Inspecció Educativa per
exemple supervisa el funcionament d’aquests centres i vetlla
perquè es compleixi la normativa pertinent. Per a la gestió dels

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014862


EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 34 / 19 de novembre de 2020 557

centres 0-3 municipals es fa ús del mateix programa de gestió
educativa del Govern de les Illes Balears, el GESTIB, que els
centres públics dependents de l’administració educativa. I per
acabar les escoles de titularitat municipal són imprescindibles
per cobrir la demanda d’escolarització d’aquest cicle. 

Què es faria si no hi fossin? Tendríem més centres públics
per a aquests infants? No. No dóna el pressupost ni encara que
ens endeutem fins a l’enfront, que és el que fem per a l’any que
ve. Així ho especifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual
s’estableixen requisits mínims dels centres de primer cicle
d’educació infantil.

Per tot això, i sé que seran generosos i comprensius, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes proposa la següent
proposició no de llei, i torn a repetir, generosos i comprensius
amb els infants de 0 a 3, que no sempre poden anar a l’oferta
que el Govern pot donar. Per tant, “el Parlament de les Illes”,
això és el que proposam, “insta el Govern de les Illes a incloure
l’experiència docent dels mestres de les escoles autoritzades
d’ensenyament de 0 a 3 anys dins el barem de valoració de
mèrits de la convocatòria pública anual per formar una borsa
d’aspirants a funcionaris interins docents, amb la finalitat de
cobrir a totes les illes vacants i substitucions totes les
especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no
universitari dependents de la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Passem ara al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres des del Grup Parlamentari
Popular valoram positivament aquesta iniciativa que ha explicat
molt bé la Sra. Pons. És veritat que sembla realment una
discriminació i una desigualtat el fet que no es tenguin en
compte els mèrits de la feina que s’ha fet per part de persones
que poden accedir a un borsí per la resta de condicions i que
podrien accedir a tota una sèrie de places com a interins i
únicament poden quedar en desavantatge pel fet que no es té en
compte la feina prèvia que s’ha fet a aquestes escoletes, a
aquests centres d’educació infantil que són privats, però que
poden estar evidentment autoritzats. De fet, genera una
incoherència que aquestes mateixes experiències prèvies
puguin comptar com antiguitat a un concurs oposició, que de
fet és així, i no comptin a una borsa legal d’interins, la qual
cosa és fins i tot un poc incoherent que, per formar part d’un
concurs oposició i poder ser titulat no sigui necessari..., sigui
mèrit, però no ho sigui per ser un interí.

De fet, el meu grup, en concret els nostres diputats de
Menorca, es varen reunir amb una part de les persones
afectades per aquesta situació i amb els seus representants, el
Sr. (...) va ser un dels qui es va reunir amb ells i a més els varen
dir que hi havia aquesta incoherència, que per a concurs
oposició sí es tenien en compte. 

Nosaltres, a més, consideram, com ha dit la Sra. Pons, que
les escoletes públiques formen part d’una xarxa juntament amb
els centres d’educació infantil privats autoritzat, que a més
ajuden evidentment amb les mateixes condicions, amb les
mateixes...

(Mal funcionament del so) 

Consideram que aquesta iniciativa és interessant, és
important i li donarem suport. 

(Mal funcionament del so)

... perquè seria important que pogués sortir endavant i es
pogués aplicar a principi d’any, perquè es pogués fer efectiva
la pròxima gestió que es faci del borsí dels interins i perquè es
pugui aplicar d’aquesta manera i sorgeixi efecte de cara al
servei públic que les escoletes presten a la ciutadania. 

Per la qual cosa, sense aprofundir més en explicacions que
ja s’han donat per part del grup proposant, dir-los que nosaltres
hi donarem suport i votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Nosotras estuvimos hablando con la
conselleria también sobre este tema e hicimos una reunión con
el colectivo de 0 a 3, nos expusieron cuales eran las principales
reivindicaciones, cuales eran las cuestiones que aún no
terminaban de conseguirse en cuanto al cumplimiento del pacto
por la igualdad en la educación y demás que tanto esfuerzo y
tanto costó durante la legislatura pasada a todos los grupos, y
especialmente sé que se estuvo trabajando desde Unidas
Podemos también mucho y se puso mucho esfuerzo en lograr
que la educación 0-3 tuviera la relevancia que hoy día pues se
tiene en Baleares. Todos los grupos participaron activamente.

Consideramos que la comunidad educativa también incluye
a todas esas personas que están cuidando de los más pequeños
y que necesitan, bueno, pues tener ciertas ayudas. Es una
iniciativa justa, que va acorde con lo más importante que es con
lo que exige realmente la comisión de 0 a 3, y eso siempre va
a ser de recibo que haya cuestiones que se debatan aquí que
hayan sido solicitadas fuera de un despacho, fuera de un
argumentario político. Eso nos gusta.

Sra. Pons, no había ninguna enmienda porque hoy vamos a
votar a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Vull dir a la portaveu del Grup El Pi
que des de Ciutadans valoram positivament aquesta proposició
no de llei que avui ens du a aquesta comissió. Recull una
reivindicació de les escoletes infantils públiques de 0 a 3 anys
de Menorca, com bé han explicat també la Sra. Riera i la Sra.
Pons, i creiem que aquesta situació genera una desigualtat que
no podem passar per alt i donarem suport a aquesta iniciativa,
donarem suport a la PNL.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Molt ràpid, s’ha dit ja pràcticament tot.
També des de MÉS per Mallorca vàrem tenir un contacte amb
el col·lectiu de mestres afectats per això. De fet, aquesta
proposició no de llei ens arriba d’una reivindicació del
col·lectiu de mestres que fan feina a les escoles 0-3 i això
sempre és agradable, sempre és sa que arribin a aquest
parlament qüestions de la mà de col·lectius que vénen del
carrer i pensin en aquest parlament per poder dur les seves
reivindicacions. Això és part de la dinàmica de la democràcia
i del parlamentarisme, i això és sa i és bo.

Si entenem que 0-3 és una etapa plenament educativa, el
col·lectiu de mestres que fan feina en aquesta etapa han de
poder comptar els seus mèrits a l’hora de la llista d’interins.
Parlam de les llistes d’interins, vull dir, una cosa habitual dins
el col·lectiu de mestres. 

I sí, són molts els mestres que fan anys de feina a vegades
la seva primera feina és a escoletes municipals, a escoletes 0-3
municipals o del consell. Aquesta xarxa d’escoletes que donen
un servei educatiu els mestres que hi fan feina evidentment han
de poder comptar els seus mèrits a aquestes llistes d’interins.

Per tant, nosaltres no li hem presentat cap esmena perquè
estam completament d’acord amb què diu la proposta. Per tant,
la votarem a favor

I des d’aquí una salutació al col·lectiu de mestres que
sabem que ens veuen per YouTube.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO.

Gracias, presidenta. Nosotros también estamos a favor de
esta iniciativa, como no puede ser de otra manera. De hecho,
considero que es una discriminación que a cualquier persona
pues no se le cuente su experiencia docente por el hecho de

haberla ejercida en la etapa de 0 a 3. Es una experiencia más
que es valorable como el resto de experiencias docentes que
puedan tener los candidatos a interinos. Por tanto, lo que nos
extraña de hecho es que no se esté valorando, no entiendo muy
bien a qué obedece este criterio de la consejería de no haber
incluido esta valoración de esta experiencia docente de
determinados interinos. 

En cualquier caso, ya se ha hablado mucho. Estoy de
acuerdo con todo lo que se ha manifestado y votaremos a favor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Gràcies, Sra. Presidenta. És ben lògica aquesta iniciativa
sortida de Menorca tenint en compte que l’educació infantil 0-3
anys a Menorca fa temps que funciona i funciona bé. 

Són tres dècades desenvolupant un model pioner que ha
adquirit un nivell que supera la mitjana balear i estatal contra
demanda i acceptació. De fet, superam la mitjana estatal quant
a escolarització d’aquestes edats. És una xarxa educativa de
primera infància tractada i vestida entre famílies, educadors,
institucions que han donat molts bon resultats. Hi ha moltíssims
professionals implicats -insistesc-, institucions, societat, amb la
qual cosa la demanda que fa avui El Pi està més que raonada i
té tot, tot el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, saludar els
diputats que ens segueixen per videoconferència, esperam que
es puguin desconfinar el més aviat possible. Després dir-li, Sra.
Pons, evidentment, i com no pot ser d’una altra manera,
nosaltres consideram que l’educació infantil és una etapa
educativa, per tant, l’experiència que s’adquireix en educació
infantil és una experiència educativa i, per tant, s’ha de tenir en
compte.

Sí que és cert que s’ha d’arribar a un acord, perquè és un
acord d’interinitat, són acords tot el tema d’interins, es parla a
les meses sectorials, hi ha una mesa sectorial d’educació. Ho
dic moltes vegades, a la mesa sectorial és on s’ha d’arribar als
acords de caràcter laboral amb els sindicats i són els sindicats
que han d’arribar a l’acord.

De tota manera, li he de dir que nosaltres tampoc no hem
presentat cap esmena perquè ja la setmana passada quan va
venir el Sr. Conseller a presentar els pressuposts ja ho va dir.
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Jo mirava el Diari de Sessions de la setmana passada i el
mateix conseller ja va dir que intenten arribar a l’acord per
baremar l’etapa 0-3, que reuneix les condicions, per tal que
puguin ser valorades la seva experiència i la seva titulació a
l’hora de presentar-se a la borsa d’interins. Llegesc el Diari de
Sessions.

Per tant, dir que donarem suport. També crec que, i això ho
han d’entendre tots, ha de ser també un acord dels sindicats i de
la mesa sectorial i s’ha de fer d’acord amb el que es pacta a la
mesa sectorial. La voluntat per part de la conselleria hi és i de
fet s’ha incorporat a les oposicions, per tant, algú parlava d’un
biaix entre les oposicions i les llistes d’interins, doncs s’ha
d’anar solucionant. Cada vegada més reconeixem l’etapa 0-3
com a etapa educativa, plenament educativa, per tant, cada
vegada més els mestres que treballen en educació infantil 0-3
a escoletes municipals o escoletes que han estat dins de la xarxa
pública, han d’estar reconeguts.

Per tant, donarem tot el nostre suport, perquè és una manera
més de donar suport a l’educació infantil que consideram que
és una etapa educativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Acabat el debat, s’entén que hi ha
acord per unanimitat? Perdoni, Sra. Pons, té la paraula per cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies presidenta. Estic encantada de la vida, ho dic així
de sincerament, avui és un d’aquests dies que me n’aniré molt
satisfeta a ca nostra, després de la feina feta.

És vera i reconec que prejutjar és una gran errada que no
hauria d’haver comès mai, però és vera també que quan no hi
ha esmenes, de vegades i tens sospites que la cosa pot anar bé
o no anar-hi, quan no hi ha esmenes és que de vegades no hi ha
possibilitats de negociació. M’he errat i estic molt contenta
d’haver-me errat i don les gràcies a tots els grups parlamentaris,
tots, que avui donen suport a aquesta iniciativa. Aquells que
són a ca seva saludar-los i esperar que molt aviat ens puguem
barallar, o riure junts i aquí tots. 

I a la resta dir-los que sí que estic d’acord, estic d’acord,
Sra. Santiago, que han de venir les iniciatives de fora, és que
crec que aquesta és la gran raó de ser de la nostra feina,
traslladar a aquest Parlament allò que la ciutadania ens demana,
que per això ens varen votar a uns més i a uns manco i som
aquí per això. Per tant, aquesta iniciativa que, efectivament, hi
va haver reunions tant d’alguns de vostès com de nosaltres, ha
donat el seu fruit, nosaltres hem abanderat aquesta iniciativa,
hem fet més via, però és igual, tots hi estàvem d’acord i estic
molt satisfeta.

I simplement dir una cosa, Sr. Casanova, és vera que la
mesa sectorial ha de tancar aquesta negociació, però ara mateix
aquesta mesa sectorial tendrà un mandat d’aquest Parlament i
és que ho volem així, i vostè sap que tot suma. I també vull dir-

li que és vera que el conseller ho va dir a la presentació dels
pressuposts, que va ser molt llarga, no és una queixa, però va
ser llarga, i és vera també que el conseller d’Educació de
vegades també ha dit moltes coses i llavors, jo no dic que no
hagi volgut, però de vegades no ha pogut complir la seva
paraula.

De moment se’n va amb el mandat d’aquest Parlament de
què ho volem així. Així és que gràcies, saludar els mestres i
donar-los també les gràcies perquè ens han traslladat aquesta
iniciativa que avui ha donat un fruit exemplar.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Acabat el debat s’entén que hi ha acord
per unanimitat i, en conseqüència, queda aprovada per
assentiment la Proposició no de llei RGE núm. 14862/20,
relativa a un barem de valoració de mèrits més just.

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