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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sra. Presidenta, Pilar Sansó substitueix Lluís Maicas.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, presidenta, Josep Torres, Manuel Monerris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions? Idò, continuam, si hi ha un poquet
de silenci i un poquet de concentració, i així acabam prest. 

Proposició no de llei RGE núm. 7915/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació de
places de docents interins.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la Proposició
no de llei RGE núm. 7915/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicació de places de docents interins.

Té la paraula, per defensar-la, l’Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Amb aquesta proposició no
de llei el Grup Parlamentari Socialista es vol fer ressò del
malestar existent aquest estiu entre els que aspiraven, les
persones que aspiraven a cobrir una plaça com a funcionaris
interins docents per al curs escolar 2014-2015, que es va fer
palesa quan es va publicar la Resolució del director general de
Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de
13 de maig del 2014, per la qual s’aprovaven les bases de la
convocatòria d’interins i també, dia 15 de maig, que es va
aprovar la convocatòria pública per formar les borses
d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de
cobrir, durant el curs 2014-2015 i 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, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears.

Aquelles persones que s’han format, que s’han preparat
durant anys per exercir de docents només tenen dues vies
d’accés al sistema públic: o bé opositant i guanyant una plaça,
o bé per interinatge accedint a aquelles places que queden
vacants per una o una altra causa, o bé accedint també a
substitucions d’aquells que ocupen les places.

Aquesta legislatura no se n’han convocat d’oposicions, les
darreres són de l’any 2011, malgrat l’anunci del conseller Bosch
que es convocarien l’any 2013, si ho recorden vostès, senyors
diputats i senyores diputades. Va passar tot el 2013, el conseller
Bosch va ser cessat, també finalitza el 2014, la consellera
Camps també va ser cessada, i a la pregunta directa d’aquesta
diputada que té l’ús de la paraula a la tercera consellera
d’Educació, Cultura i Universitats d’aquest govern, a la

compareixença de fa un parell de setmanes, de si es convocarien
places o oposicions per a l’any 2015, va quedar clar que el
Govern no en fa cap comptes. És per aquest motiu que cobra
més importància l’accés a l’interinatge.

Les borses d’interins que s’obrin cada estiu per cobrir les
places que ja se saben vacants, sempre han tengut, aquesta és la
veritat, els seus pros i els seus contres, i som conscients que allò
que beneficia a uns de vegades perjudica a uns altres, però que
s’han d’establir unes regles de joc i que han de ser conegudes
per tothom i han de ser, també, transparents.

Aquest any les tensions viscudes han estat més intenses que
mai, perquè justament es varen baratar aquestes regles de joc i,
tal com hem dit al principi, la resolució de la consellera, de 13
de maig de 2014, perdó, la resolució del director general, de 13
de maig del 2014, va modificar el sistema de baremació
establert fins al moment i va crear una llista única, que en el cas
dels que no entraven dins el Pacte d’Estabilitat perjudicava
aquells que, malgrat feia temps que figuraven a la borsa, tenien
manco de trenta dies de feina, són els denominats interins
substituts, els pàries, diguéssim, perquè ens entenguem, dels
interins. 

Dit també d’una altra manera, es var canviar el criteri de
selecció per a la reordenació de la llista de persones, de manera
que es dóna el cas d’aspirants que fins i tot, pot ser, havien
aprovat oposicions, però que s’havien quedat sense plaça que no
estaven tutoritzats, que fa molts anys que són a la llista, però
que tenen cursos de formació, que tenen altres mèrits i que
veuen que queden per darrera d’altres que han acabat la carrera
més recentment, però que el seu expedient acadèmic té de
mitjana, pot ser, unes dècimes més que el seu. Concretament,
parlam de la base 7.2 de les bases. Açò pot significar prescindir
de persones que poden ser molt vàlides i que es poden veure
relegades a no poder avançar mai en la borsa, en la colAlocació
de la borsa.

Per fer-nos una idea de la problemàtica dels interins també
voldríem dir que enguany s’han apuntat més de 10.000
persones, 10.200. Dins el 22 d’agost havien tengut plaça uns
2.400 i que a partir d’aquest moment ja desconeixem quants
més poden haver aconseguit plaça perquè aquesta llista, ja saben
vostès, que és viva i que se’n poden jubilar uns i entrar uns
altres o darrerament s’han fet algunes convocatòries per a
professorat d’idiomes o altres especialitats. Però sí que volíem
donar aquesta dada: les 10.000 persones que volen accedir o
aspirar a ser interins, per destacar la magnitud que afecta i a la
qual ens referim i parlam.

Nosaltres demanam que no es modifiquin aquestes regles del
joc que poden afectar moltes persones, persones que ja han
dirigit la seva carrera professional a aconseguir uns mèrits
determinats, que eren els que es demanaven abans, i també en
funció d’uns criteris ja existents, que eren coneguts per tothom,
i que en poc temps veuen com les seves expectatives
desapareixen.
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Demanem, en síntesi, allò que posam com a punts de la
proposició no de llei: que es mantengui el sistema de llistes, em
referesc a l’ordenació en les llistes evidentment, de professors,
mestres, interins, substituts dels cursos anteriors al 2014-2015.
I en segon lloc, que per al proper curs 2015-2016 la nota
d’expedient acadèmic no passi per sobre de l’antiguitat o temps
de permanència dins les llistes de professors, mestres, interins,
substituts i que es valorin també altres mèrits, com és la
formació al marge de l’expedient acadèmic.

Nosaltres pensam que el problema de fons és un altre, que
el problema de fons no són només els interins, no, també són les
places de docents que s’han perdut mentre que l’alumnat no ha
deixat de créixer aquests anys.

I res més en aquesta primera intervenció i esperam el vot
favorable dels altres grups polítics.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago i Rodríguez, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Coincidim,
i no ens allargarem, amb els arguments exposats per la ponent
del Grup Socialista, la Sra. Rita. Efectivament, per accedir a
l’administració pública tens dues vies legals: una és opositar, si
hi ha oposicions a fer des de finals de l’any 2011 i,
concretament, a la nostra comunitat autònoma a través del Pacte
d’Estabilitat Econòmica de l’any 2012, no es convoquen
oposicions a cap lloc. Per tant, l’única forma d’accedir a fer
feina a l’administració pública en aquests moments és a través
de l’interinatge, i és un tema, doncs preocupant perquè de
vegades baixes que es produeixen també en el sistema
administratiu no es substitueixen ni tan sols per la via de
l’interinatge.

La resolució a la qual vostè fa referència, efectivament, fa
una diferència en dos colAlectius, els que ja són del Pacte
d’Estabilitat, que els aplica el barem anterior, i a partir d’ara, el
que vostè ha dit, aquests pàries els quals són els que
substitueixen baixes, substitueixen situacions concretes no
previstes, perquè els altres ja tenen una baixa d’interí, encara
que sigui un interinatge més a llarg termini, aquests poden ser
temporals i tal, han modificat la situació que no té suport dels
sindicats.

Nosaltres diem que coincidim amb els arguments, vull dir,
nosaltres podem estar d’acord que l’expedient tengui un
reconeixement simbòlic, però pensam que ha de tenir molta més
importància tota la trajectòria professional i tot allò posterior al
requisit, que és aquesta condició per entrar, que és la titulació.
Quatre anys de formació no poden estar per sobre d’una
trajectòria professional, la qual pot ser de deu, de quinze anys,
de vint anys, no poden estar per sobre d’aquests anys de
formació els quals, a més, es fan a un moment determinat del
cicle de la vida d’una persona quan ets jove en determinades
condicions per sobre d’altres situacions d’experiència. La

formació permanent, la vocació demostrada, l’experiència dels
anys han d’estar per sobre de la formació.

Hi ha excepcionals, excepcionals, professors, i no només
professors, metges, professionals en general, que d’expedient
acadèmica han tengut una mitjana baixa i professionals
fracassats amb un excelAlent acadèmic. Això es dóna i tots en
coneixem. Això és un requisit que pot tenir un pes simbòlic a un
moment determinat, però que no pot ser determinant a l’hora de
l’accés a una professió. Jo crec que això s’ha fet sobretot atesa
la quantitat de solAlicituds fetes perquè és molt més fàcil a través
de l’expedient acadèmic establir qui està per davant o no, fins
i tot en un cas d’empat, però pensam que no és just. 

Per tant, coincidim amb aquestes dues propostes, pensam
que són dues propostes sensates, aquest sistema de baremació
ha funcionat durant molts d’anys amb millores quan ha estat
necessari, segurament es pot millorar, però ja és un canvi
realment radical o molt diferenciador del que s’ha fet fins ara i
que les persones que aspiraven a poder entrar per aquesta via
d’interinatge s’han format i s’han preparat per aconseguir poder
puntuar en aquest barem.

Nosaltres pensam que un professor, que un mestre és molt
més que un coneixement en una determinada matèria,
bàsicament un mestre o un professor és un patrimoni que hem
de tenir amb eines pedagògiques i això s’aconsegueix a través
de l’ensenyament, per l’experiència i per la formació
permanent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana Maria Aguiló i
Garcías, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. La proposició no de llei, que és d’agost
d’aquest any, tant a la seva exposició de motius com a la
mateixa proposició, està plena d’incorreccions i afirmacions que
no s’ajusten a la realitat i molt manco a la normativa aplicable
i vigent, que es va a aplicar a la convocatòria a la qual es
refereix la iniciativa presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.

Per començar, la resolució no és de la consellera, a la que
vostè fa referència, és del director general de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de dia 18 de
juliol de 2014. Després, simplement dir-li que aquesta resolució,
a la qual vostè fa referència, no es refereix a cap normativa, tan
sols és la publicació de la llista, ho pot veure aquí mateix, és a
dir, no hi ha cap resolució de normativa de baremació de la
conselleria relativa a interins substituts dia 18 del 10 del 2014,
és la publicació de la llista. 
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En tot cas, cal deixar clar que el procés pel qual es refereix
la confecció de llistes d’aspirants a professors interins dels
cossos no universitaris no s’ha regit per la normativa que indica
vostè en la seva iniciativa, sinó per la resolució del director
general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos
Humans de dia 15 de maig del 2014. Aquí ho té. Això, o sigui,
a través d’aquesta resolució, aquesta resolució és la que motiva
la baremació de tots els interins, així com l’any passat va sortir
el 12 d’abril de 2013, però no és la resolució que vostè parla de
dia 18 de juliol de 2014, perquè aquesta resolució de dia 18 de
juliol de 2014 únicament i exclusivament feia públic l’annex 1
d’aquesta resolució: llistes definitives, llistes definitives, llistes
definitives, únicament i exclusivament.

Hi ha unes bases al BOIB del 17 de maig, una correcció
d’errades del 22 de maig i una modificació de l’annex al BOIB
de dia 3 de juliol de 2014. Concretament, els barems als quals
sembla feia referència la iniciativa els trobam a l’annex número
3, que en el seu apartat primer diu clarament: “Experiència
docent en l’administració educativa, puntuació sense límit”. És
a dir que no és veritat el que s’afirma en el paràgraf cinquè de
la iniciativa del Grup Parlamentari Socialista, quan diu: “va
canviar el sistema de baremació a partir d’una llista única que
només ha tengut en compte l’expedient acadèmic, mentre que
el sistema anterior tenia també en compte l’antiguitat”. Això no
és vera, no és vera, perquè si miram l’annex 3 de la resolució
del director general de Planificació i Centres, de dia 15 de maig
del 2014, ens diu clarament: “Experiència docent en
l’administració educativa, puntuació sense límit”.

Sra. Rita, ja s’ha tornat a embullar, ha mesclat ous amb
caragols, i sobretot ens ha trastocat unes bases de convocatòria
que han estat consensuades amb els sindicats. Això sempre va
a mesa sindical, cada any, des de sempre, en temps del pacte
sempre això s’ha discutit en mesa sectorial, sempre, en meses
tècniques.

Li torn a repetir, el canvi produït entre una convocatòria
d’un concurs i l’altre és tan sols de nombre, nombre d’ordre
d’inclusió dins la llista, en puritat, no és de baremació i tan sols
modifica l’ordre numèric d’aquells que no han tengut mai cap
experiència docent dins la nostra comunitat autònoma. No hi ha
hagut cap canvi en el barem en el sentit que determina la
proposició ni en base a la resolució abans citada, la del BOIB de
dia 17 de maig, ni per la correcció d’errades, el BOIB de dia 22
de maig, ni per la resolució que modifica l’annex.

En aquesta normativa diu l’annex 1.9: “Ordre dels aspirants
a les borses. El personal aspirant a un lloc de treball en règim
d’interinitat figurarà ordenat a cada una de les borses a la qual
opta amb el següents criteris: 9.1, en primer lloc, els aspirants
que formen part de la llista d’admesos a la borsa en el curs
2013-2014 que s’acreditin, entre l’1 de setembre de 2008 i la
data de finalització del termini de presentació de solAlicituds de
la convocatòria d’interinitats per als cursos 2014-2015, almenys
trenta dies de servei com a funcionari interí a centres públics
d’ensenyament no universitaris dependents de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears. Aquests aspirants s’han d’ordenar segons la puntuació
que resulti d’aplicar el barem de mèrits que provengui de la
convocatòria corresponent”. A cap lloc de la normativa citada
es modifica el barem i totes les places s’han adjudicat sense

límit de puntuació, d’acord amb l’epígraf Experiència docent a
l’administració educativa de la normativa aplicable.

Tenen raó que és molt important un professor i un professor
interí amb una llarga experiència és molt important dins el
sistema educatiu.

Sra. Rita, si volia fer una proposició no de llei sobre tema
d’interins, ja sabem que ara hi ha eleccions sindicals i és un
colAlectiu que vota molt, però podria haver-ne fet una altra, però
no aquesta i embullar d’aquesta manera. Li pos un exemple molt
clar, dins la baremació hi ha el tema de la tutorització, aquest
tema era injust i els sindicats cada vegada recorrien, en algunes
ocasions judicialment. És evident que això ha afavorit i ha
propiciat una major justícia, però a la vegada algú pot haver
sortit perjudicat, perquè si un tenia molta més experiència, però
no havia estat tutoritzat passava darrera d’aquell que amb
manco experiència havia estat tutoritzat. Això sí que s’ha
modificat, a més, això no és sistema de baremació, només és si
ha estat tutoritzat o no ha estat tutoritzat, que cada any tenim el
problema de la tutorització.

És evident, i tots ho sabem, que quan es fa un barem es
poden produir algunes anomalies, tots som conscients i li puc
assegurar que els sindicats els primers, com a sindicalista li puc
assegurar que hem tengut a vegades problemes puntuals de
persones que tal vegada no se’ls ha baremat en la justa manera
i després, bé, s’ha hagut d’ajustar aquesta baremació. 

La nostra funció, però, és revisar la normativa que
desenvolupa el Govern dins les seves competències en termes
generals i en defensa dels interessos generals. Si existeixen
casos puntuals de possible injustícia no em faci una causa
general perquè si canviam la baremació sortiran moltes altres
injustícies, tal vegada pitjors. En tot cas, pensi que aquest
sistema, primer, no s’ha canviat i, segon, ha estat consensuat
amb els sindicats. 

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular li demanam que
tal vegada canviï la proposició no de llei i li doni un altre
enfocament, però pensi que aquí vostè ha embullat resolucions
del director general de Planificació, Infraestructures Educatives
de dia 18 de juliol de 2014, que supòs que es refereix a aquesta
resolució de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de
18 de juliol, perquè no és de la consellera, sinó que és del
director general, i en aquesta resolució no hi ha res de
baremació, simplement són annexes on hi ha llistes i llistes de
baremació. Sempre tots els interins s’han regit per aquest
sistema de baremació que surt cada any, per una resolució que
surt del director general de Planificació i Centres i surt cada any
i quan surt, idò, es posen a baremar, després sempre tenint en
compte, evidentment, si hi ha hagut pacte d’interins, tot això es
té en compte i està aquí plenament explicat.
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Per tant, Sra. Rita, si li sembla..., no ho sé, el que vostè
pensi.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Rita, per contradiccions té vostè
la paraula, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el suport del
Grup MÉS i dir-li a la Sra. Aguiló que la resolució de dia 18 de
juliol evidentment posava les llistes, que és on es varen adonar
els interins que els havia passat gent que tenia molts menys anys
de ser a una llista, de ser a la borsa i tenia molts menys cursos
que ells, i que els passaven per unes dècimes de l’expedient
acadèmic. L’expedient acadèmic açò ve reflectit -que no ho he
posat tot, clar, en el (...)-, però a la resolució del director general
de  Planificació, de 13 de maig del 2014, en el punt, la setena,
ordenació de les borses per al curs 2014-2015.

Si el problema fos meu i no hagués canviat res, no entenc
per què hi va haver l’esvalot que hi va haver a finals d’estiu o
aquest estiu amb els interins, m’entens? Vull dir que no és una
història meva, senyors diputats i senyores diputades, no som jo
que entenc malament les coses, sinó que el cos colAlectiu que es
veu que també ho va entendre malament és molt més gros.
Deman disculpes per haver posat la consellera en lloc del
director general, però no s’assembla ni d’enfora a l’error comès
per la pròpia conselleria quan va haver de tornar fer la
convocatòria perquè s’havia deixat tots els annexos, com a
exemple, o quan va haver de demanar dades a les persones
interines perquè havia perdut fins i tot les dades, no crec que la
Sra. Aguiló ens pugui donar lliçons de com es fan les coses i
com es gestionen a la conselleria que tenim i que arrossegam
durant quatre i que ja veurem com ho deixarà tot, no de doblers,
sinó de tota la resta, dels problemes administratius que provoca.

Crec que parlam d’un tema molt delicat perquè afecta moltes
persones, com hem dit, moltes persones, és un colAlectiu molt
gran, un colAlectiu al qual confiam l’educació dels nostres fills
i comprenem que açò no és fàcil, i ja ho he dit a la meva
primera intervenció, les coses que es fan bé per a uns de
vegades estan mal fetes per a uns altres, ja ho sabem, però jo em
referia a aquest colAlectiu molt concret, de molta gent també,
que ni tan sols no ha pogut accedir a un interinatge dins el pacte
d’interins. Un pacte d’interins el qual, per cert, no van aprovar
tots els sindicats, només dos.

I aquesta convocatòria, com dic, no som l’única que pensa
que podria ser més afinada i per açò presentava dues propostes,
sinó que darrerament ja sabem que Comissions Obreres també
ha posat un contenciós, justament a un dels annexos d’aquesta
convocatòria. Vull dir que no tots... no sé si va anar o no a la
mesa sectorial, bé, en el cas que hi va anar sí es va aprovar,
perquè un dels sindicats de la mesa sectorial li ha posat un
contenciosoadministratiu, i pot acabar com tantes altres
normatives i tantes altres convocatòries que ens ha fet aquesta
conselleria d’Educació i Cultura les quals després els tribunals
han tombat, i com a exemple la dels inspectors, la qual encara
no està solucionada, que va ser el mes de juliol.

O sigui no només la que embulla les coses és la conselleria
sinó que després no les sap desembullar, que és el problema més
gros, perquè un es pot equivocar, però es pot corregir. I aquesta
conselleria ni tan sols té la facilitat de corregir les coses.

Res més, em sap greu, ja farem arribar a aquest colAlectiu
que no hi ha hagut solució, que no hi ha hagut cap tipus de pacte
ni d’atracament amb el Grup Popular.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 7915/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.

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