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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, Sr. President, Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp.

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, gràcies. Entenc que cap més. Per tant, passaríem
a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui que consisteix en l'adopció
d'acord respecte dels escrits RGE núm. 12019/22 i 621/23.

I.1) Adopció d'acord respecte de l’escrit RGE núm.
12019/22, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears (art. 46.3), mitjançant el qual sol·licita
la compareixença del Sr. Miquel Fiol Sala, president del
Comitè Executiu i Director Científic de l'IdISBa, per donar
explicacions sobre la seva tasca, l'evolució i les necessitats
de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.

Començarem pel RGE núm. 12019/22, presentat pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de compareixença del Sr. Miquel Fiol i Sala, president del
Comitè Executiu i Director Científic de l'IdISBa, per tal de
donar explicacions sobre la seva tasca, l’evolució i les
necessitats de l’Institut d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Celebram que avui es pugui veure aquesta qüestió, perquè la
legislatura pràcticament acaba i pensàvem que era interessant,
imprescindible o almanco molt necessari que comparegués el
president del Comitè Executiu i Director Científic de l'IdISBa,
el Sr. Miquel Fiol Sala, per donar explicacions sobre la seva
tasca, l'evolució i també les necessitats de l'Institut
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears. Va sortir com a
conclusió d'una comissió celebrada aquí mateix, a aquesta sala,
on vàrem veure la necessitat que ell vengués i explicàs quines
són exactament les actuacions que duen a terme.

Per tant, res, ratificar aquesta petició de compareixença de
Miquel Fiol, que esperam tengui el vistiplau d'aquesta comissió
i que doni temps abans que acabi la legislatura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, d'una manera molt breu, nosaltres no ens oposam. Sí
que és ver, que ara ho comentava amb la meva companya que
és la portaveu de Sanitat, que ens ha estranyat una mica que

sigui aquí, a aquesta Comissió d'Educació, i no a la Comissió
de Sanitat, és la veritat. Però, bé, en tot cas no ens oposam i
que vengui el director i president del Comitè  Executiu de
l’IdISBa. Cap problema.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Votaremos a favor. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo llançaria una pregunta a la Mesa, si
em pot contestar, o als lletrats si la reflexió que ha fet la Sra.
Durán, que em semblava..., jo anava a demanar exactament el
mateix, per què no s’ha qualificat a la Comissió de Salut? Jo
entenc que la Mesa és legítima de qualificar on pertoca, però tal
volta, el tema o el que pugui dir la diputada proposant, quin és
l’objecte concret de la compareixença, és a dir, un àmbit
específic o no, nosaltres consideraríem que hauria de ser la
Comissió de Salut. Simplement faig aquesta reflexió. Nosaltres
no ens hem oposat a cap compareixença. Si en el context de la
comissió d'aquesta comissió d'Educació i Cultura li podem fer
preguntes en l'àmbit sociosanitari, en l'àmbit sanitari al director,
evidentment, el nostre grup parlamentari estarà interessat. En
tot cas, nosaltres li donarem suport a la compareixença. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. El Grup MÉS per Mallorca no assisteix
a aquesta comissió com tampoc VOX-Actua Baleares. Del
Grup Parlamentari Mixt s'ha registrat un escrit on excusa la
seva assistència. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, consideram que tan importants
com les polítiques en matèria de recerca en salut ho són els
valors socials que se’ls concedeix i la cultura ciutadana que
sustenta el suport polític que les impulsa. Per això, consideram
important que hi hagi una compareixença al Parlament que
permeti posar en valor la feina que realitza l'IdISBa. Per tant,
nosaltres votarem a favor de la proposta.

Respecte dels dubtes que s'han plantejat. Crec que la
iniciativa es va registrar directament a aquesta comissió per
part del grup proposant, però només recordar que, segons la
web del Parlament, el nom d'aquesta comissió és Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura. Per tant, entenc que aquesta és
una compareixença d'un institut de recerca, maldament sigui un
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institut de recerca en salut, i, per tant, té tot el sentit del món
que pugui estar a aquesta comissió. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Per tant, escoltats tots els portaveus,
entenc que podem donar per aprovada recaptar la presència del
Sr. Miquel Fiol i Sala, president del Comitè Executiu de
l'IdISBa.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
621/23, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.4), pel qual se
sol·licita la compareixença de la Presidència del Consell
d'Estudiants de la UIB, per exposar la visió de l'òrgan de
representació estudiantil sobre la situació general de la
política universitària a les Illes Balears.

A continuació passarem a debatre el següent d'acord
respecte de l'escrit RGE núm. 621/23, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, per a la
sol·licitud de compareixença de la Presidència del Consell
d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, per exposar
la visió dels òrgans de representació estudiantil sobre la
situació general de la política universitària de les Illes Balears.
Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bé, molt breument, com saben el
Consell d’Estudiants de la Universitat de les Illes Balears és el
màxim òrgan de representació del sector estudiantil a la
Universitat, on els seus representants són escollits
democràticament i, per tant, que defensen els seus interessos.
I trobam que és important que, així com ha comparegut el
rector i altres sectors universitaris a aquesta comissió, en seu
parlamentària, també els estudiants tenguin veu pròpia, que
són, com he dit, els mateixos representants legítims i
democràticament escollits dels seus companys i de les seves
companyes, per traslladar la seva visió sobre la Universitat, els
reptes que ells consideren que poden ser interessants en els
pròxims anys i, evidentment, també les reivindicacions que,
com a grups polítics, nosaltres tenim també, entenem nosaltres,
el deure d'escoltar i de fer pròpies, si algú ho considera.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Pel Grup Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

A favor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Pel Grup Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ens sembla bé la petició d'aquesta compareixença, per tant,
nosaltres hi votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Pel Grup Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Nosaltres li donarem suport. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM;

Gràcies, president. Nosaltres també hi votam a favor.

EL SR. PRESIDENT:

 D'acord. Per tant, queda acordat recaptar la presència de la
Presidència del Consell d'Estudiants de la Universitat de les
Illes Balears. 

II. Proposició no de llei RGE núm. 7373/22, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a reconeixement de l'equivalència als professors
interins de Formació Professional.

Passarem al segon punt de l'ordre del dia d'avui, que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7373/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa al reconeixement de l’equivalència als
professors interins de formació professional. Per a la seva
defensa, té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Així és, la Resolució de la directora
general de Personal Docent, de data 23 de desembre de 2021,
va aprovar la convocatòria pública per formar una borsa
d'aspirants a funcionaris interins docents, amb la finalitat de
cobrir a totes les illes vacants i substitucions de totes les
especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no
universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació
Professional del Govern de les Illes per al curs 2022-2023.

La diferència..., vull dir, aquesta resolució és notòriament
diferent de totes les que l’han precedides des de la resolució 7
d'abril de 2016, en relació amb els requisits per poder participar
i ser admès a la borsa correlativa al cos de docents de
professors tècnics de formació professional. La diferència
gravita que la resolució del 2021 no va tenir en compte ni va
incorporar l'equivalència prevista a l'article 13.3.a) del Reial
decret 276/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés,
accessos i adquisició de noves especialitats dels cossos docents
a què refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
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És una mica tècnica..., les qüestions, però, en qualsevol cas
diem i volem insistir que aquesta Llei orgànica 3/2020, de
modificació d'aquesta llei orgànica d'educació va modificar
preceptes relacionats amb la qüestió comentada. Aquests canvis
el que fan és refermar el règim d'equivalència, determinar que
mentre no existeixi un nou desenvolupament reglamentari
resulta plenament aplicable allò que estableix el Reial Decret
276/2007. D'aquí que la immensa majoria de les comunitats
autònomes en les seves respectives resolucions de convocatòria
pública hagin mantingut el règim d'equivalència assenyalat. 

Atès que l'eliminació del règim a les Illes Balears perjudica
un grup de empleats públics que fa anys que exerceixen la
docència pública i que es troben a les portes de la seva
jubilació, nosaltres proposam que el Parlament insti la
Conselleria d'Educació a modificar la Resolució de la directora
general de Personal Docent, de data 23 de desembre de 2021,
que ja he exposat, i segon, que el Parlament insti la Conselleria
a adoptar les decisions i acords necessaris per mantenir o
reincorporar els professionals, professors interins de formació
professional que tenguin equivalència d'acord amb l'article
13.3.a) del Reial Decret 276/2007, al qual hem fet referència a
l'exposició de motius, i, per tant, hagi quedat afectada la seva
continuïtat per la Resolució de la directora general de Personal
Docent, de data 23 de desembre de 2021.

Esperam el suport de la cambra. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Molt bona tarda, diputades i
diputats. Nosaltres, Sra. Pons, donarem suport a aquesta PNL
que avui horabaixa veiem, votarem a favor dels dos punts. 

Ens sembla molt necessària, i nosaltres ho hem reivindicat
moltes vegades, precisament ara fa aproximadament més de set
o vuit mesos que vàrem fer una pregunta al conseller al plenari
i, en aquest plenari, hi varen assistir diferents professors que
havien estat trets al carrer després d’entre 25 i 30 anys de vida
professional dedicada al món educatiu, eren professors que fins
ara havien fet feina i que perfectament podien seguir fent feina,
com deia la Sra. Pons, si se’ls reconeixia l'equivalència, a
aquests professors interins, de l'article 13.3 del Reial Decret
276/2007, com així han reconegut diferents sentències.

I la comunitat autònoma nostra, en concret el conseller
Martí March, no hi ha volgut posar remei. Per primera vegada
al curs 2022-2023, parlam aproximadament d’uns 30 professors
que no varen tenir la possibilitat de poder-se presentar al
concurs d'interins. Per tant, varen quedar fora sense cap tipus
de possibilitat, i hem de dir que som l'única comunitat
autònoma, l'única, perquè totes les altres comunitats
autònomes, ara, en aquest moment, aquest tipus de professors,
que no tenen una titulació universitària segueixen fent feina.

I, a més, hem de dir amb un problema afegit que tenim aquí
a les Illes Balears: que molts d'aquests professors són

professors d'electricitat, són professors molt tècnics i en aquest
moment hi ha molts d'instituts públics, començant pel
Politècnic de Palma, i molts d'altres de la part forana, que no
tenen aquest tipus de professors. De fet, la conselleria ha hagut
de fer tota una sèrie de decrets per habilitar que altres
professors donin aquestes assignatures que donaven abans
aquests professors que es va treure al carrer i que hem tengut
alumnes que, fins ara, a dia d'avui, no tenen classe per falta
d'aquest professorat. 

Ha faltat voluntat per part de la conselleria per arribar a cap
tipus d’acord. 

A part d'això, tenim un altre problema afegit, que és que, de
cara al concurs d'interins i de cara a tot el procés
d'estabilització que es fa ara, en aquest moment, també han
quedat fora, i, en canvi, ja s'ha trobat una solució a comunitats
autònomes com Galícia, Navarra, Castella, Canàries, Aragó i
Astúries, i estan a punt de firmar ja un acord a Andalusia,
Madrid o València.

Creiem que parlam d’uns professors que, com he dit, com
a molt són 30 professors, que es podria haver cercat una solució
temporal, que si s'hagués cercat aquesta solució temporal, com
s’ha fet a moltes comunitats autònomes, que s’ha deixat fins a
l'any 2026, la gran majoria de professors ja s'haurien jubilat, i
creim, que és justa aquesta proposta que presenta avui El Pi i
que s’aprovin aquests dos punts. 

De fet, ens consta que amb l’acord marc s'intenta negociar
per deixar una porta oberta en el cas que, per exemple, amb els
professors de l'electricitat o d'altres professors molt tècnics,
quan ja no hi hagi cap tipus de vacant, quan ja s’hagin cobert
totes i hi hagi una falta d’aquests professors sí que hi podrien
entrar. 

Per tant, nosaltres ens demanam: per que no se'ls dona ja
una solució quan sabem que aquests professors, tots, han posat
un contenciós a la conselleria i sabem que, d’acord amb
diferents sentències, en aplicació de l'article 13.3 del Reial
Decret 276/2007 se'ls hauria d'haver reconegut l'equivalència?

Per tant, creiem que ja la conselleria hauria d'actuar en
conseqüència i esperam que avui tots els partits que donen
suport al Govern votin a favor d'aquests punts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Creo que vale poner un poco en contexto
este asunto. Esto viene de una regulación que se hace en 1998
en la cual los requisitos de entrada para... los requisitos de
entrada eran o bien por oposición, para la cual se pedía la
titulación de FP y dos años de experiencia, o bien como
interino, en la cual se solicitaba una diplomatura.
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Antes los interinos formaban parte de un grupo que se llama
“grupo B”, ahora son el grupo A2. Eso implica unos requisitos
porque trae unos ciertos beneficios y unos reconocimientos que
no tiene el grupo B funcionariado.

En la regulación sobre interinos, cuando se realiza, se da
cuatro años de plazo para actualizar a los nuevos requisitos,
con lo cual se necesitaba..., pero es que esos cuatro años de
plazo siguen y siguen y siguen posponiéndose y se van dando
nuevas prórrogas, así hasta 25 años después de 1998. Después
de 25 años el ministerio, como comprenderán, no admite más
prórrogas. Creo que se han hecho esfuerzos desde el Govern
durante este año, que existen pocos casos aquí, en Baleares, y
que para todos los demás, que sí que se han sacado la titulación
correspondiente y que han cumplido los requisitos que desde
hace 25 años se les vienen como pidiendo y prorrogando, sería
un agravio con respecto a los que no lo han hecho.

 Entonces, nosotras no podemos votar a favor de su
iniciativa, lamentándolo mucho. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Ciudadanos té la paraula
el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. No fa gaire un mes..., dos mesos em
sembla, es va celebrar a la ciutat d'Inca un congrés en tema de
formació professional, i tots reconeixíem allà, la ministra, fins
i tot, present, la importància de la formació professional, la
importància també de dotar de places la demanda que hi ha,
que no la tenim coberta, però es va fer palesa allà mateix la
manca de personal docent, de personal que exerceix els tallers
i les classes de formació professional, perquè enteníem, de fet,
de difícil cobertura.

I, a més a més, se'ls oferia des de la conselleria el tema de
fer hores extra, atès que no cobrien la demanda de professorat
que hi havia. Tenim un personal format, capacitat, amb una
experiència i, per tant, amb una trajectòria que està arrelada a
l’àmbit concret especialitzat de la formació professional, i que
es queden fora, perquè considera el Govern que no ha d'aplicar
les pròrrogues que ha aplicat, les ha aplicat fins fa un temps,
però no té una solució per a aquestes persones i no les segueix
aplicant.

Per tant, tenim el problema de professorat que es queda a
l'atur, manca de professorat i la voluntat que el Govern no dona
una solució, més que aplicar la modificació de normativa que
ha considerat. I, per tant, nosaltres entenem que la iniciativa
que es proposa aquí dona una resposta, perquè diu aquí
“adoptar les decisions i acords necessaris per mantenir o
reincorporar els professors que tinguin aquesta equivalència”.
I, per tant, entenem que és viable la proposta com una via de
solució, dona també una continuïtat no només a aquests
treballadors, sinó a l'àmbit d'aplicació que donen la seva
formació, aquests espais, no?, aquest professorat.

I diu, a més a més, vostès proposen aquí establir aquest
mecanisme jurídic que permeti el manteniment del règim

d'equivalència, amb la qual cosa vostès crec que donen una
solució a un problema..., o proposen una solució a un problema
que la conselleria no va resoldre. A mi, el que em sorprèn, i no
ho sé, Sra. Pons, si ja li va contestar el Govern, quan el seu
portaveu manifestava que no hi havia un informe jurídic per
part de la conselleria que justificàs aquest acomiadament, i no
se li va contestar. Nosaltres entenem que aquest informe, si no
hi és, el que fa és que encara dona més raó al seu argument de
proposar aquesta proposició no de llei o, és a dir, dur-la aquí.

Per tant, nosaltres li diem, ja li manifest que nosaltres li
donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara, pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, president. Bé, jo crec que aquí hi ha un
error de base, perquè es planteja tot com si això hagués passat
ara, i això és una cosa de fa 25 anys... fa 25 anys. 

Per tant, jo crec que hi ha hagut temps, quan s’ha dit: no
s’ha donat l'oportunitat... No ho sé, jo crec que aquí el
professorat ha tingut més temps que de sobra per solucionar el
problema. Tot ve del 1998, quan s'estableixen les titulacions,
s’estableixen unes titulacions mínimes i es passa a formar part
del professorat, tot aquell que tengui..., s’ha de tenir una
titulació.

A més a més, com que després es veu -sí que és veritat- que
hi ha tota una sèrie de professions que no tenen una
diplomatura, una llicenciatura, equivalent, en el 2007
s’estableix un reial decret en el qual s'estableixen el que es
denominen titulacions singulars, que són aquelles professions
de caràcter singular que no tenen cap titulació, em refereix a
assignatures impartides per professionals, com poden ser
perruquer, perquè ara s’imparteixen per aquells que tenen
farmacologia per tema de tal, però també d'estètica, que no n’hi
ha. Parl d’altres, jo crec que la més gràfica de totes, per
entendre què és una titulació singular, és el qui dona
l’assignatura de cant, per tant, un cantaor no té una titulació, i
s'habilita a les professions singulars.

Tot això arriba al 2015, quan s'arriba al Govern, es veu que
ja no es pot habilitar més, i hi ha un recompte, i hi ha 146
persones que estan en aquesta situació, és un col·lectiu
important. Però, a més a més, com que en el Decret del 2007 es
diu que hi ha d’haver almenys quatre convocatòries
d'oposicions per poder tancar la transitorietat, aquestes quatre
convocatòries d'oposicions no estan ben fetes, perquè vull
recordar que durant l'època del Partit Popular -el Govern del
Partit Popular- no va convocar cap oposició, per tant, tot això
que ara clamen d'estabilització, de poder contractar...,
simplement, no convocaven oposicions i punt.

Seguim amb la precarietat. Per tant, a partir del 2015 sí que
s'han convocat oposicions, ara ja s'han complert les quatre
convocatòries d'oposicions que exigia la transitorietat, per tant,
no es pot tornar a prorrogar i, a més a més, ara ja són 17
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persones, és a dir, hem passat des del 2015, que eren 146 a 17,
són 17 persones, per tant, són exactament 17 persones, que ho
he comprovat aquest matí.

Jo no ho sé, perquè no he anat a comptar-les. M’és igual,
són 17 persones. Aquestes 17 persones no s'han presentat a
oposicions ni s'han tret la titulació. Per tant, hi ha un greuge
comparatiu respecte de les 130 que sí que s'han presentat a
oposicions i s'han tret la titulació.

Per tant, enguany és que ja no es donaven les condicions per
continuar la pròrroga, és a dir, prorrogar una cosa que en
principi era de 4, 6, anys..., durant 25, jo crec que és temps més
que suficient i, a més a més, s'ha prorrogat perquè hi havia
d’haver quatre convocatòries d'oposicions, s'han fet les quatre
convocatòries d'oposicions, s'ha donat el temps perquè es
tragués una titulació semblat i no ho han fet.

I respecte de les altres comunitats autònomes, que parlava
aquí crec que la representant del Partit Popular, a les altres
comunitats autònomes, tampoc. Sí que és cert, que és el que ara
està inserit en la convocatòria (...) que arriba un moment en
què, per raons que la llista d'interins s'ha esgotat, es pot
elaborar una llista de professors sense titulació, però això ha
passat..., abans també passava; és a dir, abans, tu podies estar
a una llista d'interins sense la titulació adient, sinó que
t’habilitava per a la professió. Per tant, ara s’ha inclòs la
possibilitat d’estar en una llista a part sense titulació, a aquesta
gent.

Però jo crec que no podem votar a favor de solucionar una
cosa amb caràcter general, quan afecta a 17 persones molt en
concret, que no han complit els requisits durant..., crec que han
tengut temps més que suficient, i acordarà amb mi que, 25 anys,
és temps més que suficient per assolir els requisits que es
demanaven; i fins ara no s'havia fet perquè no s'havia acomplit
el tema de les quatre convocatòries d'oposicions, i ara ja s'han
convocat, per la qual cosa, votarem en contra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per contradiccions, el
grup proposant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Casanova, gràcies per aquesta
classe que no era necessària. Vostè m’ha fet una història...,
pensàvem aniria a la prehistòria d'aquest planeta, però no feia
falta, perquè tot això que vostè ha explicat, ja ho he explicat jo
a la meva intervenció i ja ho tenim clar. 

Vostè diu que són 17, nosaltres pensam que són una
trentena i, precisament, perquè són 17 o una trentena, si hi ha
voluntat de solucionar-ho, se soluciona, ni 25 anys, ni 4
pròrrogues, ni res del que vostè em diu, és un problema que
tenim, no només ells, aquests professionals que es troben en la
situació que es troben, sinó també els alumnes que es troben
sense un professorat que necessiten per poder estudiar segons
quines matèries.

Per tant, vostès, si s’ho haguessin llegit bé -a tots vostès,
aquells que han dit que hi votaran en contra-, si s'haguessin
llegit bé la nostra proposició no de llei, hi ha un segon punt, hi
ha un pla B en el punt número 1... -escolti, Sr. Casanova, que
llavors es perd- “En cas que no es pugui modificar la resolució,
s'insta la Conselleria d'Educació a establir el mecanisme que
permeti el manteniment del règim d'equivalència perquè les
persones que es troben en aquesta situació puguin continuar
exercint l'activitat docent als centres públics o es puguin
reincorporar a l'activitat docent”. És a dir, pràcticament el
patató de la porcella, que si es vol, es pot.

Així és que vostès hi votin en contra, però està clar que això
no és justícia.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Acabat el debat, passarem a votar
la Proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 5 vots en contra. Empat.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha un empat. Per tant, repetirem la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

5 vots a favor, 5 vots en contra. Empat.

EL SR. PRESIDENT:

Es repeteix l’empat. Per tant, podem passar a la darrera
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 a favor, 5 en contra. Es repeteix l’empat.

EL SR. PRESIDENT:

Tercer empat, per tant, decidirà el plenari.

Acabat el debat i la votació, s'aixeca la sessió.
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