
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2021 Núm. 58

 

Presidència
del Sr. Joan Mascaró i Bosch

Sessió celebrada dia 30 de setembre de 2021 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 5000/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i representació dels i les estudiants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958

2) RGE núm. 6037/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de secundària de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961

 



958 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 58 / 30 de setembre de 2021 

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions, que crec que sí. Disculpin, es produeixen
substitucions?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

President, perdoni, Antoni Fuster substitueix Juanma
Lafuente. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, cap més? Passarem a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 5000/21 i RGE núm. 6037/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5000/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a foment de la participació i
representació dels i les estudiants.

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5000/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la
participació i representació dels i les estudiants. Per a la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Fernàndez. 

EL SR. FERNÀNDEZ I LOMBARDO: 

Gràcies, president, bona tarda a tots i a totes, senyors i
senyores diputades. Avui presentam aquesta proposició no de
llei, des del Grup Parlamentari Socialista amb Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, amb un clar esperit constructiu i
propositiu, amb l’esperit també de posar un tema sobre la taula
que trobam d’especial importància però que poques vegades
duim al debat públic.

Jo estic plenament convençut que molts, molts o almenys
alguns, dels diputats i diputades d’aquesta comissió han assumit
en qualque moment en el seu període formatiu la
responsabilitat d’exercir com a representants estudiantils, ja
sigui com a delegat o delegada a la seva classe, al col·legi o a
un institut, o fins i tot com a representants de la seva facultat a
l’etapa universitària. 

Aquelles persones que hem viscut de forma directa o
indirecta la participació i representació estudiantil coneixem la
rellevància que aquesta té. Per què? Perquè tenim clar que hem
de concebre l’estudiant com a subjecte actiu, actiu, de la vida
al centre educatiu i la representació i participació estudiantil no
només es basa en canalitzar les necessitats i les reivindicacions
dels estudiants, que també, és sobretot un conjunt d’eines que
permeten a l’alumnat empoderar-se i prendre consciència de les
seves responsabilitats i potencialitats com a actors principals;
és fer-los, en definitiva, partícips de les decisions que es prenen
en el seu entorn, en aquest cas, del més immediat que és el
centre. 

L’exercici de codecisió dels i les estudiants és un exercici
clar de ciutadania activa, ens ajuda a assentar les bases d’una
societat composta per ciutadans i ciutadanes amb capacitat
crítica, que siguin conscients de la seva capacitat que tenim tots
i totes de transformar l’entorn que ens envolta. No obstant això,
des de fa anys, hem pogut observar en moltes ocasions que hi
ha un profund desconeixement per part de l’alumnat i de tota la
comunitat educativa en general dels instruments i dels
mecanismes que tenim, que tenen, els estudiants i la
materialització de tot allò positiu que poden aconseguir si els
exerceixen de forma efectiva.

Si demanam als representants i ex representants també hi ha
un mantra que es repeteix a les seves reivindicacions i són dos
aspectes: primer, una manca d’eines per dur a terme aquestes
funcions, o desconeixement que existeixen aquestes eines; i
sobretot una manca de reconeixement, de reconeixement tant
de la tasca que desenvolupen com dels representants i de les
representants com a vertaders interlocutors vàlids. Aquesta
situació, evidentment, ha derivat a la nostra comunitat
autònoma i al conjunt del país en una manca d’un teixit
associatiu estudiantil fort, estable i amb vocació de
permanència. 

I diputats i diputades, no és una qüestió de marc normatiu
perquè aquest existeix i existeix de manera prou profunda, ja
sigui a les diferents lleis orgàniques d’educació o fins i tot a la
Constitució Espanyola quan propugna que la participació en
l’educació ha de ser  efectiva de tots els seus actors afectats. I,
per tant, el que falta és desenvolupar i impulsar aquesta cultura
de la participació, fer extensives aquestes eines que ja tenim al
nostre abast, i les administracions públiques són les
responsables de dur a terme aquesta tasca.

Per això, en aquesta proposició no de llei posam damunt la
taula algunes qüestions que instam el Govern de les Illes
Balears, sobretot començant per un reconeixement evident i un
foment i una promoció de la participació estudiantil com a eina,
com hem dit, d’empoderament de l’alumnat i com a part activa
de la presa de decisió dels centres, però també d’una sèrie de
mesures, de mecanismes que s’han d’envoltar dins una
estratègia molt clara. I aquestes mesures poden ser, com dèiem
a la proposició no de llei, de campanyes informatives sobre la
participació dels processos electorals dels estudiants i la
clarificació dels mecanismes de participació que tenen,
l’establiment d’espais de trobada per a aquests representants,
o l’acompanyament per a la creació del teixit associatiu, però
també abordam aquesta proposta des de la perspectiva dels
docents i dels equips dels centres. Siguem absolutament
honestos, els docents i els centres i els equips directius
necessiten eines i formació per ser capaços d’introduir elements
que suposin un vertader impuls de la consciència de
participació i de representació dels i les estudiants. 

I també, per acabar, necessitam de dades objectives que
puguin valorar i que ens permetin fer un diagnòstic molt més
concís sobre la situació de la participació estudiantil, per això
tenim un mecanisme, que elabora l’IAQSE, i parlam dels
indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, d’aquest
estudi que perfectament es podria introduir en la participació
estudiantil com un element més, avaluador d’aquests indicadors
del sistema educatiu de les Illes Balears.
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Volem una societat més activa i participativa. Volem lluitar
també contra la desafecció política i institucional on aquests
joves arriben en l’edat adulta. Generem, idò, espais de
participació i decisió directa, de consciència col·lectiva, que
construeixi la base de la cultura de la participació des de l’edats
més primerenques. I, per a aquest objectiu, en definitiva,
l’escola té una potencialitat enorme. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fernàndez. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, presidente. Bueno, la participación
estudiantil, los movimientos estudiantiles han sido importantes
históricamente, les hablo de Francia, en Mayo del 68, pero
también les puedo decir la repercusión que tuvo la revolución
estudiantil del 15 de mayo del 2011, era el famoso 15-M, y
vimos que fueron los estudiantes quienes se juntaron en la
Puerta del Sol precisamente para cambiar el orden de las cosas
y, en cierto modo, lo consiguieron. Ese es el poder que tiene la
organización activa de una parte de la población. 

En este caso nosotras estamos hablando, y por eso hemos
presentado esta iniciativa, de los estudiantes, atendiendo a lo
que dice el marco legislativo, que lo ha comentado muy bien mi
compañero. Y, además, poniendo especial énfasis en que la
Constitución establece que los poderes públicos promoverán
las condiciones necesarias para que la participación sea libre y
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural. 

Creo que es importante poner a la juventud el peso, la voz
que tiene en el lugar que corresponde y que, digamos, que ellos
también se sientan capaces de cambiar las cosas porque así lo
es, todos los procesos que les afecten, por lo tanto, creo que
tienen que contar..., creo, no, es que han de contar con la
opinión y con la participación activa de los estudiantes, y por
otro lado, con la escucha activa de los poderes públicos y de las
instituciones. Y, en base a eso, en base a sus propuestas, en
base a sus reivindicaciones, en base a esas opiniones que tenga
el sector afectado, en este caso, de alguna política que se pueda
hacer por parte de..., que afecte directamente a la educación o
a las estudiantes, en base a esas opiniones es cuando hay que
actuar.

Nosotras, desde Unidas Podemos, no entendemos otro tipo
de planificación educativa ni tampoco entendemos otra forma
de hacer política si no es atendiendo a todos los colectivos y
muy especialmente al sector estudiantil.

En Unidas Podemos, que somos además un partido que se
ha construido desde cero precisamente, desde los barrios, desde
la asociación colectiva, desde la sociedad civil organizada,
primero para formar una organización política y después un
partido político, sabemos el poder que tiene mucha gente unida
pidiendo un cambio. Y sabemos también que a determinados

partidos políticos la organización de la gente no le ha hecho
nunca mucha gracia. A nosotras sí, y por eso llevamos a cabo
esta iniciativa y por eso también estamos llevando iniciativas
que potencian el tejido asociativo en todos los ámbitos, en
ayuntamientos, en consells, también aquí, en el caso de los
estudiantes. 

Porque yo quiero recordar, aunque estoy segura que todos
los representantes que estamos aquí lo sabemos, representamos
a personas que están fuera, algunas estarán organizadas y otras
no, pero el tejido asociativo siempre he creído que tiene que ser
un lobby importante que marque, que guíe y que muchas veces,
sobre todo y en nuestro caso, cuando se hable del bien común,
determine las políticas públicas que se van a poner en marcha
desde los gobiernos.

Presentamos, por lo tanto, esta iniciativa porque los
estudiantes tienen que tener más peso real, no sólo en papel,
tienen que saber y tienen que tenerlo muy claro ya desde muy
pronto, que una sociedad organizada, que un colectivo
organizado es una herramienta muy útil y muy importante para
lograr importantes avances para el bien común, en este caso,
del sistema educativo.

Y en todas esas reivindicaciones, en todas las propuestas
que quieran mejorar la vida de la gente, Unidas Podemos va
estar siempre muy pendiente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies president. Bé, la participació com a estudiants
sol ser la primera forma de participació que moltes persones
hem fet servir al llarg de la nostra vida; és a dir, el primer lloc
allà on hem participat activament molts de nosaltres ha estat a
fòrums d’estudiants o en els organismes allà on se’ns deixava
participar com a estudiants, ja sigui a instituts, ja sigui a les
facultats. Aquesta participació evidentment fomenta l’esperit
crític.

Jo crec que molts de nosaltres, dels que som aquí en el
Parlament, hem participat d’alguna manera a òrgans
estudiantils i si passam a institucions de les Illes Balears també
trobam molta gent que va començar la seva activitat política,
per dir-ho de qualque manera, a organitzacions estudiantils, fos
allà on fos i en els òrgans que ens donava en aquell moment, ja
siguin consells escolars als instituts o a les facultats, consells
d’estudiants, que ens donava la possibilitat de participar.

Què vol dir això? Que és necessari, és necessari aprofundir
en aquesta participació i que aquesta participació serveixi per
transformar, és a dir que no sigui una participació perquè sí,
sinó que de veres serveixi per transformar. I l’hem de fomentar,
hem de cercar sistemes per fomentar aquesta participació,
perquè aquesta participació fa que les persones tenguin esperit
crític, vegin que allò que aporten serveix per a qualque cosa,
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que organitzar-nos entre nosaltres serveix per això, per
transformar, per canviar el que no ens agrada o el que és millor
per al bé comú de la societat o d’allò en què participam. Joves
formats, actius, participatius, ens donarà en el futur una
societat, això, formada, activa i participativa.

Per tant, facem entre tots possible això, aprofundir en les
fórmules de participació i que aquestes serveixin per qualque
cosa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda diputades i
diputats. El Sr. Ares deia, quan ha començat la seva intervenció
d’aquesta proposta, que es presentava avui d’una manera
constructiva i propositiva, i nosaltres així ho veiem, es parla
aquí de la participació, de la importància de la participació i
nosaltres faríem un pas més enllà, la Sra. Santiago parlava del
peso real, que havien de tenir més pes real els òrgans de
participació i nosaltres hi creiem; vull dir que la participació i
la representació hauria de ser perquè després es prenguessin
decisions i es prenguessin mesures. 

Hi ha moltes coses a millorar a la nostra comunitat
autònoma, si parlam dins l’àmbit de la Universitat i creiem que
aquesta participació juvenil hauria de servir per posar fil a
l’agulla i que després les persones que hagin de decidir, que
hagin d’executar, que hagin de posar doblers damunt un
pressupost perquè es facin factibles les propostes que es posen,
facin cas, no ens podem quedar només amb la participació.

I ho dic perquè tenim una Universitat aquí, a les Illes
Balears, que té les inversions a la Universitat per sota de la
mitjana nacional, perquè a la nostra Universitat falten molts
dobles graus, som de les universitats que té manco dobles
graus, perquè tenim una elevada, però cada vegada més gran,
llista d’espera per a una plaça de residència a la Universitat;
perquè som una comunitat autònoma amb més joves que
canvien de carrera; perquè som la comunitat autònoma allà on
hi ha més joves que abandonen els seus estudis, que abandonen
la seva carrera, el que se’n diu abandonament prematur. I
creiem que és necessària aquesta participació que es demana,
però volem que el que es demani dins aquesta participació no
quedi només amb una escolta, sinó que després els que hagin
de decidir s’impliquin, és a dir que al final el Govern s’impliqui
en aquesta participació.

Si no estaria molt bé la participació perquè hi creiem de
totes les maneres, però és veritat, moltes vegades el moviment
associatiu i ho hem vist tots els que fa anys que som en política,
encara que sigui en diferents àmbits, el moviment associatiu fa
que es canviïn les coses i moltes vegades el que no aconseguim
els partits polítics amb una proposta política, al cap d’uns
mesos veiem que sí ho aconsegueix un moviment associatiu.

Per tant, creiem que és bona la participació, creiem que el
fons d’aquesta proposició no de llei és bo, hi creiem, creiem
que també es presenta de manera constructiva, el que passa és
que sí que és veritat que no volem que aquesta PNL quedi
només en un document de bones intencions, volem que darrera,
com deia la Sra. Santiago, realment després serveixi perquè es
prenguin decisions.

Per tot el que he dit, el nostre partit polític hi votarà a favor.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies. Seré muy breve. Decirle, adelantarle ya al Sr.
Fernández, que mi grupo parlamentario votará a favor de todos
los puntos de esta proposición no de ley. Es verdad que en
alguno he tenido alguna duda, pero es cierto que el objetivo de
esta PNL lo compartimos. Desde Ciudadanos estamos
convencidos de que hay que aumentar los espacios de
participación efectiva de nuestros jóvenes, de los estudiantes,
tanto en los centros educativos y también el asociacionismo,
fomentar el espíritu crítico de nuestros jóvenes debería ser
clave.

También aumentar estos foros participativos en los que los
estudiantes no sólo se implican en la formación, podrán decidir
sobre su formación, sino que también aprenden a tomar
acuerdos, a debatir, a tomar decisiones y, por tanto, la
participación en si mismo es un proceso de aprendizaje también
que valoramos y creemos que debe siempre cumplir la ley
estatal de la edad correspondiente para ello, consideramos que
es positivo y votaremos a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. No assisteix el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, tampoc El Pi Proposta per les Illes. Per
tant, passarem al Grup Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta iniciativa, nosaltres entenem, com imagino que la
resta, que aquesta participació estudiantil és també, a banda de
tot l’exposat, un procés d’aprenentatge, una eina de formació
i no només de gestió. A més, pensam que també és una bona
manera d’educar la futura ciutadania, perquè és molt important
que totes les veus siguin escoltades, perquè d’aquesta manera
també els ensenyam i aprenen a comprometre’s i és cert que
necessitam una societat que estigui compromesa.

Aquesta partició, a més, entesa com una manera de formar
part d’aquesta societat, de vincular-se a tot el que succeeix en
aquesta..., -repetesc- aquesta societat, des de la individualitat i
la col·lectivitat.
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Per tant, nosaltres tot el que sigui fomentar aquestes
participacions que generin valors democràtics, que ens ajudin
a ser millors, més col·lectivitat, tindran el nostre suport sempre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per contradiccions tenen la paraula els
grups proposants, té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, agrair en primer lloc,
per suposat, el suport de la resta de grups parlamentaris que són
presents avui en aquesta comissió, com no pot ser d’una altra
manera. Com bé han dit els meus companys, és una iniciativa
que naixia de la intenció de desenvolupar una base participativa
que al final la cultura de la participació entre els joves, entre els
estudiants reverteix directament en una societat democràtica
molt més forta, i parlam d’això, parlam d’una qüestió essencial
en aquest sentit, ho hem esmentat abans, la Sra. Santiago ho
deia també, com podem demanar als i les joves adults una
major implicació en la societat si quan tenen 18 anys no han
tengut primer cap espai de participació, ni de decisió directa.
Idò potenciem aquests espais que existeixen, tenim les eines per
fer-ho i per tant, tenim la responsabilitat d’impulsar-los.

He sentit la Sra. Durán que parlava sobre l’estat del sistema
universitari espanyol, però, en particular, de les Illes Balears,
no és la qüestió d’aquesta proposició no de llei, però m’agrada
sentir parlar sobre aquestes qüestions i, Sra. Durán, aprofitant
que s’incorpora vostè avui en aquesta comissió, estic segur que
podrem tenir moltes altres oportunitats de debatre sobre aquesta
qüestió, que és necessària, que és essencial i que esperem que
en aquesta, com en altres qüestions, també tenguem tots un
esperit de consens el més propositiu, constructiu perquè
veritablement ho necessitam, i la ciutadania de fora, però en
particular els estudiants i les estudiants tant de nivell
universitari com també de nivell secundari obligatori esperen
per part nostra una capacitat de diàleg i consens que de veritat
crec que en aquestes ocasions pot ser possible.

Sense més, agrair novament el suport i res més.

Gràcies, president.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nosotras no haremos intervenciones, más que agradecer a
todos los grupos que dan apoyo a esta iniciativa.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Tampoc no en farem ús i això, agrair a la resta de grups el
suport a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Escoltat el debat entenc que podem donar per
aprovada per unanimitat la proposta, la Proposició no de llei
RGE núm. 5000/21, relativa a foment de la participació i
representació dels estudiants i les estudiants.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6037/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement
de la figura dels educadors socials i manteniment d’aquesta
figura en els centres educatius de secundària de les Illes
Balears.

A continuació passam el debat a la següent proposició no de
llei RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials i
manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Bé, idò, seguint amb aquest
esperit de positivisme que tenim avui horabaixa, la meva
companya Sra. Núria Riera va presentar aquesta proposta en
nom del Partit Popular.

Aquesta proposta, que surt després evidentment..., nosaltres
sempre hem reconegut la figura dels educadors socials i volíem
reconèixer el seu valor, la labor dels educadors socials, però
presentam aquesta proposta després d’haver-nos assegut amb
aquest col·lectiu, i aquest col·lectiu ens expressa la
preocupació que té quan veu que, per part de la Conselleria
d’Educació sembla ser que dins les borses intenta o vol
substituir aquesta figura, la d’educadora, la figura d’educador
social, per altres tècnics, en aquest cas pels PTSC.

Per tant, davant aquesta preocupació hem presentat aquests
dos punts. Al primer punt, evidentment, a part de reconèixer la
seva labor, el que nosaltres volíem era que hi hagués un
compromís per part de la Conselleria d’Educació de mantenir
aquesta figura de l’educador social dins els centres.

Ens trobam també davant una esmena presentada per dos
partits polítics, pel PSIB i per MÉS, que el que fan un poc és
reafirmar-nos en aquesta preocupació que ens varen expressar,
perquè jo quan l’he llegida he recordat les paraules que em deia
una educadora social, que em deia: no, és que ara els educadors
socials no tenim feina, en canvi sí que fan la nostra feina, la
nostra labor -que han fet feina sempre dins els centres escolars-,
idò altres tècnics, nosaltres estam preocupats perquè creiem que
és un intrusisme i, a més, no ho entenem perquè dins la mateixa
llei d’educació de les Illes Balears hi ha reconeixement a
aquesta figura, en canvi a la realitat ens trobam que diferents
tècnics d’altres branques fan feina com educadors socials.
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I en aquesta PNL el que se’ns presenta és una esmena on es
diu que s’ampliarà el programa d’intervenció socioeducativa
als centres educatius, no amb educadors socials, sinó amb el
personal especialitzat per a aquesta funció, és a dir, es podria
fer amb PTSC, que és precisament el que no volen els
educadors socials.

Per tant, nosaltres, ja m’avanç i dic que en aquesta esmena,
tal com està redactada no l’acceptaríem, perquè jo avui
horabaixa he parlat amb ells i així m’ho han dit, que no els
sembla bé, però sí que és veritat que així com està redactada,
si al final: “i amb el programa d’intervenció socioeducativa als
centres educatius de les Illes Balears amb el personal
especialitzat per a aquesta funció, és a dir, els educadors
socials”, no hi ha cap problema, miri si és senzill. O deixam el
primer punt com nosaltres l’havíem presentat o afegim “..., els
educadors socials”.

I després, al segon punt, doncs ens trobam un poc amb el
mateix, jo parlava abans de la preocupació dels educadors
socials de veure’s fora, què els passava? Que en lloc de tenir
una borsa específica per als educadors socials doncs es troben
dins una borsa de Funció Pública, estaven dins una borsa... i els
no volen estar dins una borsa de Funció Pública i haver de fer
feina d’educador social i haver de compartir la seva... i haver
de... que un tècnic passi davant d’un educador social, volen
tenir una borsa única d’educadors socials, perquè no els serveix
que vostès posin aquí, han presentat una esmena en aquest
sentit que diu que “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a valorar l’experiència específica
prèvia com a educador social”, i ells el que no volen és això,
“per cobrir les necessitats d’aquest tipus de personal no docent
que sigui necessari”, no.

Ells el que volen precisament és tenir, crear una borsa
específica d’educadors socials dependent de la Conselleria
d’Educació, no una borsa que depengui de Funció Pública, sinó
una borsa que depengui directament de la Conselleria
d’Educació i que tengui en compte l’experiència específica dins
els educadors socials, no dins els altres tècnics.

Crec que és prou evident que aquestes dues esmenes vénen
a representar és la preocupació que ells tenen, que és el que em
deien avui horabaixa, estaven preocupats abans i quan veiem
les esmenes hem pensat: doncs, tenien raó d’estar preocupats,
perquè es fan, presenten unes esmenes d’una manera tan oberta
que ens diuen que facem una borsa única per als educadors
socials i que a més ampliaran els programes dins els col·legis
d’intervenció socioeducativa, però amb personal especialitzat,
per tant, hi poden entrar altres especialitats que no siguin...,
altres tècnics que no siguin educadors socials.

Per tant, jo els demanaria, ho torn repetir, per a aquest
esperit de positivisme que tenim avui, que ho reconsiderin
perquè no és un partit polític que demani segons què, crec que
nosaltres hem de ser l’altaveu de les preocupacions de la gent,
abans parlàvem que les associacions ho són, idò nosaltres
també ho som i nosaltres som els representats polítics de
tothom, de tothom, de tots els ciutadans de les Illes Balears. 

Per tant, reconsiderin-ho perquè aquí darrere hi ha persones,
per cert les persones amb qui jo he parlat avui horabaixa feien

feina a altres llocs que no tenen res a veure amb la feina
d’educador social que havien fet feina els darrers anys,
precisament perquè els havia afectat aquest sistema de borses.
Per tant, esper que ho reconsiderin i mirem d’arribar a un acord
per al bé d’aquest col·lectiu.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, com ha avançat la diputada, els Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca han presentat les esmenes RGE
núm. 8117/21 i 8118/21. Per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres davant d’aquesta
proposició no de llei, crec que per tothom és compartida a
aquesta comissió, que dintre dels centres, a banda de la part
més educativa, la part més curricular, hi ha tota una sèrie
d’elements que s’han d’intervenir per poder dur a terme una
educació integral, una educació inclusiva i avançar.

Sí està clar que nosaltres des d’un primer moment
consideràvem que fan falta altres figures d’intervenció
socioeducativa dintre dels centres i això va conduir al 2017 a
preparar un programa d’intervenció socioeducativa que, per
part de la Conselleria d’Afers Socials, es contractaven el que es
deien TISOC, o tècnics d’intervenció social, que treballarien
als centres. Per tant, eren treballadors de la Conselleria d’Afers
Socials que treballaven als centres educatius, i per això estan
agafats de la borsa de..., es varen agafar de la borsa de Funció
Pública, com qualsevol altre treballador de les conselleries.

Crec que tothom té clar que els treballadors de les borses
d’Educació, de la Conselleria d’Educació, tenen unes borses
específiques perquè tenen un altre sistema d’accés, però que la
funció pública és genèrica.

Ara bé, això, aquest programa d’immersió s’acaba i se
substitueix per un altre projecte que incorpora també
intervenció socioeducativa.

Què ha passat ara? Ara el que ha passat és que els centres
per part de la conselleria s’ha decidit integrar aquesta figura
com la figura d’intervenció socioeducativa com a element de la
funció docent, un complement a la funció docent, i per això
s’agafen de les borses de tècnics d’intervenció
sociocomunitària, els TISOC, no, perdó, els PTSC, de la
consellera, és clar, són borses diferents, una borsa és de
professorat que està configurada segons un acord sindical i
segons uns requisits i després hi ha la resta de borses que són
de Funció Pública, en general. Per tant, són dues meses
sectorials totalment...

Per tant, jo crec que l’important aquí és que el servei es
manté, el servei es fa més educatiu, el servei s’integra dintre
dels centres, cosa que fins al 2017 no existia. Per tant, cada
vegada es reforça més la idea que, a banda de l’acció purament
docent, hi ha tota una acció també d’intervenció que s’ha de
fer.
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Per això se segueix reforçant, augmentant el nombre de
professionals que així ho fan. I nosaltres hem presentat aquestes
dues esmenes precisament per això. En primer lloc, la primera
esmena és per reconèixer la funció que han tengut els
educadors socials del programa TISOC que es va posar
inicialment i per això es reconeix aquesta funció i s’insta a
continuar amb el programa d’intervenció socioeducativa dintre
de centres, perquè al final el que interessa és una intervenció
socioeducativa que acompanyi els alumnes.

I l’esmena número 2 és la referida a les borses, perquè, com
que són borses diferents, una borsa és de Funció Pública i
l’altra és dels cossos docents, el que es demana és tenir en
compte aquesta experiència prèvia, que abans no es podia tenir,
per poder accedir a aquestes borses i augmentar. De tal manera
que totes les persones que reuneixin els requisits puguin accedir
amb les condicions d’igualtat, capacitat i mèrit, que és el que
prima i seguir els criteris de les borses d’interinitat que
s’acordin a les meses sectorials.

Nosaltres creiem que amb aquestes esmenes es millora el
servei, que al final és el que volem i reforcem la intervenció
socioeducativa als nostres nens i nenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, jo crec que tots els grups
parlamentaris ens hem reunit amb aquest col·lectiu perquè a
finals de curs va esclatar el tema. Des de MÉS per Mallorca
hem estat crítics amb les formes de la Conselleria d’Educació
a l’hora de gestionar laboralment el tema, perquè no és de rebut
així com es va gestionar amb el col·lectiu la qüestió. És a dir,
una cosa és el model de passar dels TISOC als PTSC i de
canviar i millorar la intervenció socioeducativa als centres, això
és un tema amb el qual sí estam d’acord amb la Conselleria
d’Educació, o amb el que podem estar d’acord amb la
Conselleria d’Educació, amb alguns matisos que n’hem parlat;
i l’altre són les formes que va fer servir en aquest cas la
Conselleria d’Educació, amb la que nosaltres i ho hem
expressat públicament, no és la primera vegada que ho diem,
hem estat crítics.

Sí, ens hem reunit amb el col·lectiu, entenem la queixa,
perquè ens entenguem, de les formes i la queixa laboral; ara bé,
també entenem la necessitat, perquè ens entenguem, dit així a
l’engròs, del canvi de model, no és tan exagerada la cosa, però
del canvi de model i de l’entrada, o sigui la substitució dels
TISOC pels PTSC, perquè nosaltres entenem que es millora la
feina en els centres, ja que la gent, els TISOC, tenen una part
docent que no tenen els TISOC. Per tant, per això les esmenes
són com són. 

I també compartesc amb vostè la necessitat que als centres
educatius no hi faci feina ningú que no sigui de borses de la
mateixa Conselleria d’Educació; és a dir, fins ara hi havia

també els AT que també depenien de Funció Pública, ara ja no
en depenen, aquesta legislatura hem aconseguit que no en
depenguin, i això ha estat una victòria del col·lectiu d’AT. Per
tant, anem cap aquí, millorem, però crec que el model que
planteja la Conselleria d’Educació és millor tant per a les
famílies com per als centres i és millor al final per a l’alumnat.

I ja dic, no compartim en cap cas la forma o les formes que
es varen emprar en el seu moment.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nosotras, bueno, voy a ser muy breve para darle la
bienvenida a la Sra. Durán. En el primer punto nosotras vamos
a votarle a favor porque estamos totalmente de acuerdo con que
se tiene que mantener la figura del educador social, no es
nuestro problema cómo se tenga que mantener, nosotras no
estamos para eso, la conselleria tendrá que ver cómo se
mantiene esa figura, que es absolutamente imprescindible,
porque..., no ya por la figura en sí, que también, sino porque en
nuestro modelo de educación, en el modelo de educación que
Unidas Podemos ha reivindicado desde antes de entrar en el
Gobierno y ahora desde el Gobierno estamos defendiendo, es
un modelo de educación en el cual nadie, ningún niño ni
ninguna niña con necesidad especial, ya sea física, intelectual,
económica o social pueda quedar atrás y los educadores
sociales está claro, y lo digo con contundencia, su labor es
imprescindible en una escuela.

En segundo lugar, como nuestra manera de contemplar la
educación pública sí que contempla la figura del educador
social y que se tiene que seguir manteniendo en los centros
educativos de secundaria principalmente, puesto que ahí
tenemos unos números bastante problemáticos de absentismo
y otros problemas que puedan acarrear, y que estos educadores
sociales hacen una labor imprescindible, tampoco tenemos la
seguridad de que sea exactamente así como tiene que hacerse,
como dice el Partido Popular, preferimos la medida que se
propone desde el Partido Socialista y desde MÉS per Mallorca,
y vamos a votar que sí a esta enmienda, en el caso que ustedes
la acepten, porque consideramos que, habiendo votado a favor
de que se tienen que mantener esos educadores sociales, la
conselleria sabrá hacerlo para que dentro de la ley, dentro de la
tramitación que corresponde, dentro de que todo se haga de una
forma legal y que corresponda y que al fin y al cabo se siga
manteniendo esta figura pues sabrá gestionarlo, tal y como se
establece en el apartado..., en la enmienda que propone PSOE
y MÉS.

Así que nuestro primer punto es que sí y esperamos a ver
qué opinan de la enmienda para votar en consecuencia.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Durán, manifestarle que por
supuesto mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta
proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Popular.

Nosotros también nos reunimos con este colectivo de
educadoras sociales, 26 educadoras sociales, lo ha dicho el Sr.
Mas, no podemos estar para nada de acuerdo con las formas
que tuvo la conselleria y el conseller de Educación de tratarlas,
al fin y al cabo cuando en el mes de mayo se les había
manifestado que continuaría este programa o al menos este
proyecto socioeducativo que, aunque estuviera financiado con
fondos europeus el TISOC, sí que se mantendría y luego, unos
meses después, a final de junio se les manifestó que no iban a
continuar en el próximo curso escolar, además cuando ya
estaba cerrado el bolsín pues se les manifestó este cambio.

Consideramos también, como se ha dicho, estamos de
acuerdo que esos bolsines tienen que depender de la
Conselleria de Educación, por supuesto, y no de Función
Pública. 

La figura de los PTSC, que tanto se ha hablado, tiene otras
funciones, no tiene las funciones que desempeñan las
educadoras sociales, con las..., sobre todo el contacto directo
con las familias, con el alumnado vulnerable, incluso han ido,
iban a buscar a estos niños que se absentaban, bueno, podían ir
y accedían a las familias, cosa que los PTSC es un trabajo pues
mucho más de despacho, de centro, que no abarca lo que
consideramos que es necesario para acabar o minimizar y paliar
el absentismo escolar, tan grave para tantas familias. Además,
la FAPA ya manifestó que estaba muy en desacuerdo con esta
medida, el cambio de figura y que no se mantuviera este
servicio.

Consideramos que fue una sorpresa ver que en el artículo 61
del proyecto de ley educativa se mantenga la figura del
educador social y esperamos que así se mantenga en el
desarrollo de la tramitación parlamentaria.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President. Seré molt, molt, molt breu. Nosaltres
donarem suport a aquesta iniciativa, però agrairíem també
escoltar la resposta a les esmenes, perquè ha fet una primera
prèvia, sense haver escoltat l’explicació els proposants. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Font. Procediria ara la suspensió per un temps
de deu minuts, pel que demanam al grup proposant si podem
continuar o... Podem continuar? Doncs, en aquest cas tendria
la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, agrair la
benvinguda a la Sra. Santiago -gracias-, i agrair també als
partits polítics que han dit que donarien suport a aquesta
proposta. 

Mirin, jo intentaré a veure si amb la meva intervenció els
intent convèncer del que m’han explicat avui horabaixa dues
educadores socials.

Primer, el Govern de les Illes Balears recull en el seu
projecte educatiu la figura de l’educador social, i hi diu que és
una figura de personal no docent imprescindible per donar una
completa educació de qualitat i, en canvi, enguany els deixa
fora dels centres educatius. I les educadores socials, que feien
la seva feina fins ara, queden fora dels centres d’educació,
queden fora, qualcuna fa feina i qualcuns no fan feina, que es
varen trobar que no tenien accés perquè ja s’havien tancat les
borses. 

Què passa? Elles són, els educadores socials són un
complement a la funció del docent, són un complement; no
tenen cap tipus d’intervenció dins l’aula, perquè aquí s’ha
parlat del tema d’educació, però no tenen cap tipus
d’intervenció dins l’aula; fan, molt bé, com deia la Sra. Guasp,
moltes intervencions fora del col·legi, la seva funció és una
altra totalment diferent de la dels tècnics, si de cas, seria
complementària, mai no seria exclusiva, i és el que ha fet la
conselleria, els ha deixades fora dels centres d’educació. 

És clar, està molt bé la figura dels PTSC, però no tenen les
mateixes funcions i no té res a veure que posin una figura per
treure’n una altra fora.

I no coincidesc..., el Sr. Diputat de MÉS, el Sr. Mas, deia
que era un tema de formes; no, no només és un tema de formes,
vull dir, vostè deia que no estava d’acord amb les formes,
nosaltres anam molt més enllà, no anam només amb un tema de
formes, evidentment, que ho trobam una vergonya la manera
com es va fer!, el mes de maig, juny..., evidentment, però no
només és un tema de formes. I tampoc no creiem el que ha dit
el Sr. Mas, que deia que per millorar la intervenció
socioeducativa ara serà millor. No. Què vol dir, que per
millorar la intervenció socioeducativa han de treure dels centres
les educadores socials? És a dir què és que no feien bé la seva
feina, la seva labor? Quina necessitat hi havia, de treure’ls dels
centres? És que parlam d’això!

Al primer punt, no entenc com no poden votar a favor,
perquè és que el primer punt és tan senzill com: “El Parlament
reconeix la labor i insta el Govern de les Illes Balears a
mantenir la figura de l’educador social en els centres de
secundària”. Si no voten això vol dir que no volen aquesta
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figura dins dels centres d’educació de secundària. Per tant,
nosaltres creiem que aquesta figura és important.

Una altra cosa és que sigui complementària, repetesc. Però
que els treguin fora i que el Govern de les Illes Balears consenti
treure dels centres de secundària, fora, els educadors socials,
nosaltres aquí no hi ha cap esmena possible a això. Perquè si
vostès m’haguessin preparat una transaccional al primer punt,
sí; però no, en aquest cas vostès no fan això, vostès aquí tornen
reafirmar la preocupació que tenien els educadors socials
perquè en cap cas vostès no volen fer un afegitó al que
nosaltres hem posat, no, no, vostès volen substituir que la
intervenció educativa serà precisament pels PTSC, per tant els
reafirma que quedaran fora. Per tant els reafirma que quedaran
fora!

I després, en el segon punt, jo els he dit a veure si els anava
bé aquesta redacció així com estava, perquè evidentment aquí,
dins aquesta borsa, que hi haurien de competir -entenc- amb els
PTSC, hi ha una intenció en què es tendrà en compte
l’experiència específica, d’acord, però continuen estant dins la
borsa de Funció Pública. Quan, les dues persones amb les quals
he parlat segueixen reafirmant que el que volen és una borsa
separada i la volen que depengui de la Conselleria d’Educació. 

Per tant, jo no sé si volen fer qualque transacció o no però
sí..., així com estan redactades nosaltres no les podem acceptar,
perquè seria acceptar l’arrel del problema que ha ocasionat
aquesta PNL. I si després de la conversa m’haguessin donat
opció de fer qualque transaccional, la faria, però, com que
tampoc hi ha hagut una opció, idò jo no puc acceptar aquestes
dues esmenes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. No han estat acceptades les esmenes.
El Grup Parlamentari Unidas Podemos ha manifestat diferents
possibilitats segons les esmenes, faríem votació separada, si ho
veu correcte...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT: 

No, li deman si accepta votació separada dels dos punts. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

President..., podríem fer un recés de dos minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Fem un recés de dos minuts.  

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Podem continuar? Acabat el debat i aquest petit recés que
hem tingut, que s’ha allargat un poc, el grup proposant havia
acceptat votació separada, és correcte, dels dos punts?

D’acord. Així, acabat el debat, passaríem a la votació del
primer punt, tant primer punt i segon punt sense cap esmena,
d’acord? 

Per tant, vots a favor del primer punt?

Secretari?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

5 Abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, quedaria aprovat aquest primer punt. 

Passam a la votació del segon punt. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, secretari, perquè ens surten 11 vots. 

Repetirem la votació del primer punt. 

Votarem el primer punt una altra vegada de nou.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

7 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

7 vots a favor. 

Vots en contra? 

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI: 

5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Igualment queda aprovat aquest primer punt. Passarem a la
votació del segon punt. 

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Abstencions no n’hi ha. Com que hi ha un empat repetirem
la votació.

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

De nou, hi ha un empat. Esperarem uns segons. Uns minuts,
per fer la tercera votació.

(Pausa)

Faríem la votació per tercera vegada d’aquest segon punt. 

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha abstencions, per tant la votació d’aquest segon
punt es conclouria a plenari. Queda aprovat el primer punt.

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