
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2016 Núm. 30

 

Presidència

de l'Honorable Sr. Andreu Alcover i Ordinas

Sessió celebrada dia 13 d'octubre de 2016 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 12000/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment i suport del Pla pilot d'educació plurilingüe

al CEIP Antoni Juan Alemany de Maó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

2) RGE núm. 12633/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a retorn de la

dignitat dels professors interins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465



462 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 30 / 13 d'octubre de 2016 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió d’avui i en primer lloc es demana si es produeixen

substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, Antoni Camps substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

12000 -bon número- i 12633/16. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 12000/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment i

suport del Pla pilot d'educació plurilingüe al CEIP Antoni

Juan Alemany de Maó.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.

12000/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa

al manteniment i suport del Pla pilot d’educació plurilingüe al

CEIP Antoni Juan Alemany de Maó. Per a la seva defensa per

part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta iniciativa és una

iniciativa que té la finalitat de donar suport al programa

plurilingüe que es ve aplicant al ColAlegi Antoni Juan Alemany

de Maó i a altres colAlegis, però en concret en aquest. La

situació d’aquest colAlegi crec que és un colAlegi... a Maó i a

Menorca que té una situació un tant especial per la situació

acadèmica, per la situació social o la visió social que es tenia

d’aquesta escola a Menorca, és un colAlegi que ha tingut una

problemàtica important perquè hi ha moltes famílies

desestructurades i famílies estrangeres en aquest colAlegi i ha

tingut unes dificultats molt importants.

Des de fa uns anys un nou equip directiu va agafar el

colAlegi i li va donar una empenta important, va aplicar nous

projectes educatius i en especial un projecte, que és el projecte

plurilingüe, i ha fet que alumnes amb dificultats, alumnes

amb... a més molts d’alumnes amb pocs recursos econòmics

tinguessin un resultat magnífic i molt positiu en totes les

avaluacions en temes d’aprenentatge de llengües estrangeres,

d’anglès en especial.

Això li ha fet agafar, crec que... recuperar ilAlusió als

professorat i als pares, i els pares enguany han vist amb molta

preocupació, des de finals del curs passat, que es va dir que no

tenien la garantia per part de la conselleria de continuar el

sistema que està establert, que està aprovat al projecte educatiu

de centre i al programa lingüístic de centre, que és el programa

plurilingüe. 

Aquest programa, com he dit, és un programa pilot, va

començar fa quatre anys, el resultat ha estat bastant positiu,

s’ha donat... es va aprovar per unanimitat pel claustre, es va

incloure aquest sistema al projecte lingüístic del centre per

l’autoritat educativa, em contaven els pares que en aquest

colAlegi hi ha alumnes, per exemple, de quatre nacionalitats...

de nou nacionalitats diferents, del Marroc, Equador, Brasil,

Bolívia, Colòmbia, Romania, Bangla Desh, Filipines i Guinea

Equatorial, i que aquesta diversitat lingüística precisament de

tots els alumnes ha fet que la implantació del projecte

plurilingüe... idò ha tingut un resultat molt positiu i s’han fet les

avaluacions, les avaluacions que feia la conselleria, i fins i tot

per damunt de la mitjana d’altres escoles.

Per tant, va arribar el final de l’any passat i no n’assegurava

la continuïtat d’aquest projecte. Es va presentar a la conselleria

la petició formal per part de l’equip directiu al principi del mes

de juliol i no va tenir cap contestació per part de la conselleria,

la continuació del projecte lingüístic del centre en què es té

inclòs el programa plurilingüe.

Des del Grup Popular vàrem tenir alguna reunió amb pares

afectats que estaven preocupats, vàrem presentar aquesta PNL

a principis del mes de setembre... dia 14 de setembre es va

publicar als mitjans de comunicació i precisament la mateixa

directora d’estudis confirmava que per les reiterades peticions

que es feien a la conselleria perquè poguessin confirmar que

s’autoritzava la continuació del projecte lingüístic del centre,

idò no tenien contesta. Això era dia 14 del mes de setembre, el

curs ja començava, s’havien d’encarregar llibres, s’havia de

tenir tota la planificació i la conselleria continuava sense

contestar.

No va ser fins dia 20 de setembre que la conselleria va

contestar de forma afirmativa i entenc que em diran “bé, idò ara

no té cap sentit mantenir aquesta PNL aquí perquè si la

conselleria ha donat suport al programa lingüístic d’aquest

centre i l’ha autoritzat, no té cap sentit”. Jo crec que sí que té

sentit, té sentit perquè crec que, si de veritat es defensa

l’autonomia del centre, si de veritat es defensa que el projecte

lingüístic s’elabori pels docents en aquest cas i per una

comunitat educativa que ha tingut un resultat positiu, idò que

aquest projecte tengui continuïtat, bé, que ja no sigui el

projecte plurilingüe, que tengui un altre nom, però que sigui el

projecte lingüístic que el centre ha basat precisament en el

principi d’autonomia del centre, que en teoria és el que defensa

el Decret 45 que va aprovar el Govern balear i que va sortir

publicat el 23 de juliol.

Per tant, crec que té tot el sentit mantenir aquesta PNL,

demanar al Govern que doni suport a aquest projecte, al

projecte lingüístic del ColAlegi Antoni Juan Alemany, i crec que

és una iniciativa positiva que va en benefici dels alumnes i en

benefici de la comunitat educativa d’aquest colAlegi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Torn de fixació de posicions, pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.

Camargo, per un temps de deu minuts.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612000
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Pel que he entès de l’exposició que ha

fet ara el Sr. Lafuente la conselleria ha donat el vistiplau per tal

que la segona matèria es pugui fer en anglès, el que passa és

que ha fet una proposta alternativa, no sé si exactament és el

que el centre demanava, però sembla que la conselleria ha

acceptat fins i tot fora de termini, un poc més tard del que

s’havia esperat, però en principi ha acceptat que així sigui.

Llavors, si és així i el centre ha comptat amb autonomia

total per impulsar aquest tipus de pla, de projecte d’educació

plurilingüe, des del nostre grup parlamentari sí a més a més els

resultats que s’han avaluat després de posar en marxa aquest

pla són adients i -repeteixo- havent obtingut el vist-i-plau de la

conselleria, hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Capellà, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Nosaltres per la informació que tenim,

ens consta -com ha dit el Sr. Lafuente- que s’ha autoritzat la

segona àrea en anglès però a partir de 4t i que per a primer el

que s’ha suggerit, i sembla que és el que es farà, és continuar en

anglès però per la via del projecte, aleshores bé, ens sembla que

això entra dins el decret de llengües, potser s’hauria de retocar

una mica el punt del que es proposa i senzillament donar suport

a aquest pla pilot ja que s’ha vist que el resultat és positiu i que

no hi ha cap problema per seguir endavant sobretot si la

conselleria ho ha autoritzat, nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per

un temps de deu minuts.

LA SRA SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Bé,

nosaltres sempre que parlam de llengua, que darrerament ho

feim espesses vegades, sempre deim el mateix, autonomia total

dels centres per decidir el seu projecte lingüístic, mentre es

respecti la legislació vigent, que en aquest cas és el Decret de

llengües i la Llei de normalització lingüística. 

Si això realment està passant al CEIP Antoni Juan Alemany,

si es respecta la normativa, no sabem molt bé quin era el

problema concret que té la consellera. Existeixen altres centres

dins les Illes Balears que fan projectes de llengües, posaré un

exemple que jo conec que és el British que funciona molt bé i

per tant, pensam que és dels que funcionen, que han d’agafar

exemple, i si això és un programa pilot i funciona, si el diputat

del Grup Parlamentari Socialista, ens ho expliquen, en el seu

torn de paraula, ja que el conseller és del seu grup, ja ens

referíem. 

Però en principi i per allò que han dit des de Podem i des de

MÉS per Mallorca, nosaltres estam a favor d’aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el Sr. Lafuente ha explicat

una història una mica èpica, de lluita o de tensió entre

l’autonomia dels centres i l’arbitrarietat del poder. I jo, Sr.

Lafuente, com que conec la història a fons, vostè em sembla

que convindrà amb mi, que la història és molt més senzilla, és

molt més senzilla des del punt de vista de l’èpica. És

complicada des del punt de vista de la burocràcia, llavors, clar,

podem dotar d’èpica la lluita contra la burocràcia, perquè de

vegades ho és, però em sembla que hi ha un apartat de la seva

exposició de motiu totalment desencertat i totalment injust. Jo

crec que vostè estarà d’acord amb mi que quan vostè ho va

redactar, no coneixia prou a fons com ha anat el tema, que és el

paràgraf on diu que des de la Conselleria d’Educació s’ha

manifestat el desacord amb l’aplicació concreta del Pla

d’educació plurilingüe. Això, Sr. Lafuente, és fals i la història

és la següent, jo l’explicaré.

El ColAlegi Antoni Juan es va acollir al Pla pilot plurilingüe,

que era un pla que tenia una vigència d’uns determinats anys i

que s’acabava el curs passat. Per tant, aquest pla s’acabava el

curs passat. Per tant, tota aquesta sorpresa de veure interromput

de cop i volta aquest pla, clar, les coses administrativament, i

vostè ho sap millor que ningú d’aquesta sala, tenen una durada

en el temps i quan s’acaben, s’acaben i això no dóna el dret

adquirit a continuar-les. 

Aleshores, mentre passava tot això, és a dir, el marc jurídic

que emparava això s’exhauria, es va estar elaborant durant el

curs passat un decret de llengües, com tots els que som en

aquesta sala sabem. I amb aquest decret es diu que els centres

podran impartir una àrea en llengua no oficial, típicament

l’anglès, que necessitaran l’autorització de la conselleria per a

una segona i que, en cas de què en vulguin fer una tercera,

també ho hauran de demanar aquest suport.

Aquest text es va modificar perquè el Consell Escolar, per

unanimitat, li va proposar a la conselleria que aquesta

possibilitat de fer una tercera àrea fos excepte en ciències

naturals i ciències socials. És a dir, el Consell Escolar, a

proposta dels sindicats, però per unanimitat, per tant, amb

presència de l’escola concertada, poso aquest exemple perquè

és l’escola que més presumeix de voler donar el màxim

d’assignatures en llengua anglesa, van estar d’acord en què

aquesta possibilitat de la tercera llengua, exclogués les àrees de
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ciències naturals i ciències socials, que precisament són les que

el colAlegi Antoni Juan feia.

Aleshores la direcció general responsable d’aquest tema, no

és que estigués en contra, és que simplement de la lectura literal

del decret, no podia autoritzar aquest pla, no el podia

autoritzar. I el que ha fet la direcció general, en contra del que

diu aquest paràgraf, que com li dic, em sembla que és injust, és

trobar la manera d’autoritzar-ho, precisament perquè sabia que

el centre ho podia fer i que les famílies hi estaven d’acord. I

això, com vostè sap molt bé, perquè coneix molt bé el

funcionament de l’administració, fins i tot va ser conseller

d’Administracions Públiques, això porta un temps i es va

necessitar un informe de la Inspecció, es van necessitar tot un

seguit d’antecedents, perquè la directora general pogués

justificar que d’alguna manera se saltava el decret. És a dir, el

que tenim ara en aquest moment és un govern que s’ha atrevit

a saltar-se un decret, trobant evidentment la justificació per fer-

ho en nom de l’excepcionalitat d’aquest projecte, de l’interès

educatiu, etc., per fer possible que aquest projecte tiri endavant.

Per això jo crec que la línia que apuntava la Sra. Capellà em

sembla que és el més just, i jo penso que vostè ho acceptaria.

És a dir, per ser justos i ajustar-nos a la realitat, tots sembla que

estam d’acord que aquest colAlegi pugui fer el seu pla.

Malauradament hi ha un obstacle en la normativa que es va

aprovar, no perquè el Govern l’hagi redactada així, sinó perquè

el Consell Escolar li va demanar que ho canviés i el Govern

simplement ho va canviar. Per tant, potser seria més just i jo li

formularia l’esmena concreta, que en lloc de dir “el Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears,

mitjançant la Conselleria d’Educació i Universitat, a mantenir

i donar suport”, això de fet ja s’ha fet, ja existeix, ja és així. Per

tant, seria més just que substituíssim tot aquest “insta el

Govern” fins a “suport” per “el Parlament de les Illes Balears

manifesta el seu suport a l’actual Pla pilot d’educació

plurilingüe”. Jo crec que aquesta modificació seria més justa,

d’acord amb la successió real dels fets, que salvo error u

omisión és la que jo he fet en la meva intervenció.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. También apoyaremos esta

proposición no de ley. Creemos simplemente que la respuesta

de la conselleria fue tarde, se tiene que hacer y más lo que

cuesta poner en marcha un centro educativo, se tendría que

haber hecho con mucha antelación.

También de paso voy a manifestar mi desacuerdo con el

decreto, porque mientras que los centros públicos tienen que

hacer un informe para solicitar una segunda asignatura en

inglés, los centros concertados basta que lo notifiquen, y yo

creo que esto es una desventaja para la escuela pública.

Y nada más, apoyamos la proposición. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula la Sra. Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola, bones tardes. Sr. Lafuente, l’altre dia em feia broma

i em deia que jo venia aquí com el Cid Campeador. Vostè ve

aquí com Don Quixot, no?, perquè s’ha inventat una història.

Ens deia a la seva intervenció que no s’assegurava la

continuïtat, que no va tenir resposta, que es va demanar el mes

de juliol, que el 14 surt en premsa. Hi ha una sèrie

d’afirmacions que fa vostè que no són així.

Jo també em vaig posar en contacte amb els pares i sobretot

em vaig posar en contacte amb la Delegació d’Educació i amb

els inspectors. I també porto aquí la resolució i aquí ho explica

molt bé. En data 5 d’agost, bé, a part dels tres punts primers

que es refereixen als decrets dels quals parlava el Sr. Castells,

en data 5 d’agost de 2016 va ser quan va tenir entrada a la

conselleria la petició, la solAlicitud d’aquesta escola, per

realitzar les àrees de ciències naturals i ciències socials en

llengua anglesa. Es demana permís, la conselleria en aquell

moment en el mes d’agost, Inspecció estava amb les

oposicions, però així i tot l’inspector va trucar a l’escola i els

va dir que no es preocupessin, com bé ha explicat el Sr.

Castells, que s’havia de fer un procés burocràtic complicat,

però que ara no tenien temps perquè estaven amb les

oposicions i que de totes maneres es tranquilAlitzessin, que no

passessin pena que els informarien favorablement.

El 12 de setembre Inspecció els demana..., bé els telefona,

l’inspector que els estava ajudant a fer tota aquesta tramitació,

els telefona i els diu que els faltaven uns documents. El mateix

12 de setembre l’escola presenta aquests documents i ja el dia

20 de setembre, se’ls lliura aquesta resolució afirmativa. Per

tant, des del dia 20 de setembre l’escola estava informada..., bé

estava informada com he dit abans des del mes d’agost, el que

passa és que es va retardar a causa de la falta de temps i de tot

l’embull burocràtic que hi va haver.

Se’ls va assegurar..., no és veritat que van demanar-ho el

juliol, la carta va entrar, com els he dit, el 5 d’agost. L’escola

ho tenia segur, sí, clar, la gent es pot posar nerviosa per tot això

que ha explicat el Sr. Castells, però bé, és una queixa una mica

preventiva, el dia 12, vostè ens ha dit que el dia 14 de setembre

sortia en premsa, però és que el dia 12 ja se’ls havia requerit la

documentació i ja se’ls havia assegurat que es confirmava i que

s’aprovava.

De totes maneres, nosaltres donarem suport a aquesta

iniciativa perquè el Govern ja ho està fent, el Govern està

donant suport a aquest pla plurilingüe perquè, com ha dit vostè,

ha funcionat molt bé, ha estat tothom molt content i es fa, es

demana, per consens.

El que sí li demanam és que accepti l’esmena in voce que li

ha fet el Sr. Castells perquè també pensam que és més just per

a les dues parts. Res més. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies. Vegem, normalment la història cada un la viu des

del punt de vista que li han contat, no?, vull dir que quan he

parlat amb els pares o vaig parlar amb els pares el mes de juliol

el que em varen explicar és que, en principi, la posició de la

conselleria era negativa. És a dir, quan jo pos que varen

explicar l’acord per part de la conselleria, idò, o els pares varen

entendre quan els varen dir que hi havia problemes burocràtics

que la posició de la conselleria era negativa. No és intenció

meva distorsionar el que em varen explicar els pares,

precisament era la inquietud i la preocupació que tenien

respecte de la situació en què es trobaven. 

Prova del que dic és cert és que basta que agafin vostès

l’hemeroteca i agafin el Diari de Menorca de dia 14 de

setembre on surten les declaracions de la cap d’estudis que diu

textualment, “el Govern deja en el aire el plurilingüismo de

Antoni Juan”, vull dir, que ho declara la cap d’estudis. Per tant,

evidentment, fins dia 14 estava a l’aire, el 14 de setembre, amb

el curs començat i amb els llibres comprats, amb els grups

d’alumnes fets i tot, dia 14 i està publicat a la premsa local i a

l’hemeroteca. 

La primera petició que fa per escrit amb entrada a la

conselleria és de dia 5 de juliol, després que diguin, no, la

instància s’ha de fer d’una altra manera, vostè ha de posar no

sé què i tal, d’acord amb el nou decret que va sortir, el decret

de la conselleria de llengües, va sortir publicat en el BOIB dia

23 de juliol, que li tornin fer una altra vegada la instància a

l’escola, però la primera instància va entrar el 5 de juliol, no en

el mes d’agost, el 5 de juliol.

Per tant, aquesta és la realitat. Jo no tenc cap inconvenient

a modificar la proposició de forma que quedi, “el Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, mitjançant

la Conselleria d’Educació i Universitat, a mantenir el programa

de llengües que està aprovat en el projecte lingüístic del

centre”, d’acord amb el principi d’autonomia del centre que

vostès diuen que defensen. Per tant, que s’estableixi d’aquesta

manera. Si no es vol posar el programa pilot plurilingüe, per

exemple, que es mantengui el programa lingüístic del centre

Antoni Juan. Crec que seria una opció positiva que està

aprovada per unanimitat per tota la comunitat educativa i passat

pels òrgans que toca. Aquesta seria la meva proposta, si volen

fer un recés i ho parlam no tenc cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, entenc que hi ha hagut una contraproposta perquè no és

exactament el que havia dit el Sr. Castells. Volen que aturem

dos minuts per veure...

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí, sí”)

D’acord, s’atura cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó. Reprenem la sessió. El Sr. Lafuente llegirà com ha

quedat el principi de transacció, a veure si a tothom li va bé. Sr.

Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. La proposta transaccionada quedaria:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears, mitjançant la Conselleria d’Educació i Universitat, a

donar suport a l’actual projecte lingüístic del centre que ve

aplicant amb èxit el CEIP Antoni Juan Alemany.”

EL SR. PRESIDENT:

Cap inconvenient? Podem passar a votació?

Vots a favor? 

Unanimitat. Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12633/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a retorn de la dignitat dels professors

interins.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.

12633/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES, relativa a retorn de la dignitat dels professors

interins. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Avui

presentam una iniciativa amb l’objectiu de millorar les

condicions en les que es troben els professors interins de les

Balears, pretén que se’ls doni un tracte més igualitari i més just

en l’accés a la docència pública.

Agafant perspectiva, amb els canvis que s’han anat produint

respecte les bases de procediment de selecció de personal

funcionari interí docent a centres públics, han sorgit problemes

que dificulten que els docents obtenguin una plaça per cobrir

vacants i substitucions en segons quins casos i han millorat en

d’altres, com per exemple l’accés, o la tria que poden fer els

divendres de les places vacants. Això és un tema que el

deixarem i no en parlarem.

Alguns d’aquests problemes que detecten i pateixen els

nostres docents, són que la nota de l’expedient acadèmic sigui

l’únic factor de desempat i que no es tengui en compte

l’antiguitat de les llistes, el que fa que un nombrós grup de

docents que fa anys que va acabar la seva formació, no hagin

pogut exercir mai a l’escola pública. També hi ha entrebancs en

el funcionament de les adjudicacions per cossos. Que hi hagi

determinades especialitats que puguin optar a diferents cossos

i d’altres no i que es faci l’assignació de places per cossos, en

un ordre determinat, són factors que van en contra de la

vocació dels interins, ja que aquests no poden arriscar-se a

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612633
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esperar una plaça de la seva especialitat, perquè pot perdre la

que se’ls ha adjudicat.

Per tal de posar fi a aquests problemes i garantir que els

nostres docents puguin exercir els seus drets i avançar

positivament en les seves trajectòries professionals, presentam

avui aquests quatre punts. El primer seria instar a modificar el

barem de valoració dels mèrits de la llista d’interins, per tal que

la nota de l’expedient i l’antiguitat de la llista es tenguin en

compte, sobretot a l’hora de desempat. 

El segon, instar el Govern a establir uns paràmetres per tal

que es respecti la preferència i la vocació de cada interí en

l’adjudicació de places.

I d’aquí el tercer punt, que insta a posar en marxa un nou

sistema d’assignació de places abans de curs 2017-2018 en

forma de llista única i puntuació única.

I ja el quart, el darrer, insta a tenir en compte els mèrits que

cada docent pugui tenir. És a dir, els cursos de formació

oficials, sense necessitat d’haver fet 30 dies de feina a l’escola

pública.

Esperam el vostre suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. La performance que ara

faré serà breu...

(Algunes rialles)

No breu, serà brevíssima. Compartim totalment el que

proposa avui El Pi, és evident que l’actual sistema de provisió

d’interins és injust i per tant té tot el sentit que avui es proposi

canviar-lo. I per tant, la nostra posició serà de votar que sí a

tots els punts.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari

voldríem plantejar algunes modificacions i poder votar els

punts de manera separada.

En primer lloc, si bé estam d’acord que la situació que tenen

aquests professors interins, aquestes professores interines, no

és una situació precisament bona i es veuen sotmesos a greuges

comparatius amb la resta, sobretot perquè són del pla antic i hi

ha coses que han variat i han quedat en una situació diferent,

també pensam que hi ha certs punts en els quals no tenim

exactament el mateix enfocament.

Per exemple, pel que fa al punt 1 d’aquesta proposició no

de llei, es parla del tema de l’expedient i, en principi, bé, sabem

que hi ha diferències, que els expedients dels plans nous, dels

nous graus, són normalment més alts que els expedients dels

plans antics. I també hi ha aquesta altra qüestió de l’antiguitat,

que podrien ser, crec que després se li farà una proposta, des

del nostre punt de vista sí que pensem que, tal vegada, el tema

de l’expedient es pot mantenir, i això de l’antiguitat,

segurament ens sumarem a la proposta que es farà des del Partit

Socialista, de llevar aquest punt.

El segon punt, nosaltres pensem que... ah, sí, perdoni, també

sobre el punt 1, podrien tenir-se en compte altres qüestions com

per exemple la disponibilitat, no només aquestes dues, sinó el

fet que una persona estigui disposada a anar a fer feina a

Formentera, per exemple, també podria sumar en aquesta

valoració de mèrits quan es barema la llista d’interins.

Ja en el segon punt, estam d’acord, en principi, amb el

segon punt, perquè el que sabeu és que de vegades en la

baremació es divideix la puntuació quan es puntua

l’experiència i que certes especialitats donen menys punts.

Llavors, pensem que sí que és important que es doni

preferència a la valoració, a la vocació i a la preferència de

cada professor.

Quant al tercer punt, sí que hi estam d’acord, el que passa

és que, és clar, amb el curs ja començat sembla que no es pot

fer enguany, llavors s’hauria almanco d’especificar que això es

podria fer a partir de l’any que ve, del curs que ve.

I després, quant al quart punt, la llei orgànica diu que en el

procés de tutorització hi ha d’haver trenta dies, marc els trenta

dies, i, per tant, no votaríem a favor d’aquest quart punt, només

perquè pensem que és complicat sortir-se del que marca la llei

orgànica en aquest sentit.

I per la nostra part res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula la Sra. Capellà, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, gràcies, president. Bé, des de MÉS per Mallorca,

voldríem, primer, explicar que per a nosaltres i per als docents

entenem que la llista d’interins és una qüestió d’Estat, que ha

de ser..., crec que és molt delicada, que hi ha moltes persones

pendents d’aquesta llista, que qualsevol cosa que es toca es

crea molta mala maror i que ens consta que es negocia a la

Mesa Sectorial i s’ha arribat a acords i, jo, d’entrada votaria

una... bé, realment m’abstendria en aquest punt, perquè

consider que nosaltres no podem entrar en el que ja s’ha

negociat i acordat o el que es negocia a la Mesa Sectorial, crec
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que no és el procediment, sobretot perquè s’arriba a acords i

ara canviar aquests acords des del Parlament trob que no és

correcte i, a més, genera molts més problemes que els que

s’intenten solucionar.

Pel que fa al primer punt, votarem que no, perquè l’Estatut

Bàsic de l’Empleat Públic parla de l’accés al servei públic per

capacitat i mèrit, però no per antiguitat i, aleshores, aquest punt

no comptaria amb el nostre suport.

Al segon punt sí que hi votaríem a favor, el que passa és

que trobam que instar que ja estableixi aquests paràmetres

sense saber quines conseqüències pot tenir o quines dades hi

pot haver darrera ens sembla precipitat i li proposaríem com a

esmena modificar, esmena in voce, si vostè ho accepta,

modificar, allà on diu “establir”, substituir-ho per “proposar”,

no?, “... que insta el Govern de les Illes Balears a “proposar” -

en aquest cas-, a la Mesa Sectorial uns paràmetres per tal que

es respecti la preferència i la vocació de cada interí a

l’adjudicació de places”, perquè sí que ens sembla que pot ser

una bona proposta.

Pel que fa als punts 3 i 4, en referència a la llista única, hi

votarem que no. En aquests acords als quals s’ha arribat, s’ha

votat en contra, per majoria, de la llista única per distints

motius, i trobam que si ja s’ha arribat a aquest acord no hem de

donar-hi més voltes o pot ser fer-hi feina més endavant, perquè

en aquests moments s’acaba de produir aquest acord. Ens

consta que sí hi ha la intenció de fer el barem almanco dels

cursos, però que, de moment, s’ha arribat a aquest acord.

Bé, per part nostra ho deixam aquí. També tenc la sensació

que quan es parla de llista única parlam de coses diferents...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, no sé si hem de fer després una aturada i parlar d’aquest

tema, perquè no estic segura de si parlam del mateix, per això,

si de cas després si ens ho explica i ens aturam, pot ser que

canviï el sentit del vot, però en aquests moments aquesta és la

nostra postura. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria fer un parell

d’apunts previs, apunts previs, un de caràcter, diguem, pot ser

més ideològic, no?, i l’altre més tècnic. Ideològic és que, per a

mi, quan parlam de qualsevol procés de gestió del sistema

educatiu el que ha de prevaler és el millor servei públic, dotar

del millor servei públic, és a dir, la prioritat, amb tots els

respectes pels drets personals dels treballadors, però la

prioritat, quan parlam de proveir el personal per al sistema

educatiu, és aconseguir la millor plantilla possible per tenir el

millor resultat possible. Això evidentment és una pretensió

teòrica perquè, evidentment, sempre això ho aconseguirem per

aplicació d’uns principis abstractes i mai no podrem estar

segurs que la gent que compleix aquests principis abstractes

són els millors per aconseguir aquests resultats. El que està

clar, però, és que els que ens ha de guiar, quan establim quins

cossos, quins requisits, quines titulacions, no és la vocació,

l’interès i les fílies dels aspirants, que són molt legítimes, però

nosaltres, com a administradors del bé públic, que és

l’ensenyament, això ens ha de ser irrellevant, que l’important

és que els perfils siguin els més adequats perquè el sistema

educatiu funcioni el millor possible. Aquesta seria la prèvia de

caràcter ideològic.

L’altra més tècnica, i és que, em sembla que s’ha apuntat

per aquí, parlam aquí d’un tema que, de fet, és objecte de

negociació colAlectiva, aleshores, és legítim que el Parlament

expressi la seva opinió, però això, diguem, com qualsevol

empresa, avui en dia la direcció de l’empresa no pot fer el que

li doni la gana, ho ha de negociar amb els sindicats, hi ha

d’haver la negociació colAlectiva. I aquí hi ha una Mesa

Sectorial amb els sindicats i, per tant, nosaltres podem,

d’alguna manera, dir-li o fer-li veure al Govern com creiem que

ha d’afrontar aquesta negociació, però la major part dels temes

que vostè posa sobre la taula són temes que s’hauran d’aprovar

en aquest procés de negociació colAlectiva.

Un cop fetes aquestes dues notes prèvies, dos comentaris

sobre la primera nota prèvia que he fet de caràcter ideològic i

que són conseqüència d’aquest principi ideològic. Per a mi

l’antiguitat a les llistes no dóna dret a res, o sigui, em sap

moltíssim greu la gent que fa anys que intenta entrar en el

sistema, però nosaltres no podem atorgar un mèrit al fet d’estar

anys a les llistes, vull dir, nosaltres podem atorgar un mèrit a

haver tengut experiència, a haver tengut una formació, a ítems

als quals associem una major competència per exercir la feina,

però, em sap molt de greu, però el fet d’haver estat a una llista

esperant a tenir la sort d’entrar, sincerament, no crec que

constitueixi un mèrit per passar davant d’un altre, perquè el sol

fet de ser a la llista no és indicatiu d’una especial habilitat per

exercir la feina millor que un altre. 

Igual que, a veure, la vocació evidentment que sí, si un té

vocació, el que passa que, és clar, la vocació és una cosa tan

difícil de valorar en un procés administratiu que, és clar, pel fet

que hagis estudiat una cosa no vol dir necessàriament que

tenguis vocació per fer classes en aquelles funcions a les quals

et dóna accés aquella titulació.

Per tant, a partir d’aquesta anàlisi, diguem, de principis li

diré quina és la nostra postura respecte dels diversos punts de

la seva proposició no de llei. 

Respecte del punt 1 crec que aquí hi ha una mescla, perquè

vostè parla del barem de valoració dels mèrits i després ens

parla de la nota d’expedient i de l’antiguitat. A veure, el barem

de valoració dels mèrits és només per als tutoritzats, és només

per als tutoritzats. Els tutoritzats s’ordenen simplement per

l’experiència, pels dies de servei en el sistema públic, i la nota

i l’edat, que no ho hem d’oblidar, serveixen simplement per

desempatar, però en el cas dels tutoritzats no es planteja

l’empat, no es planteja l’empat, perquè hi ha tota una sèrie... és
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on entren tots els barems que bàsicament fan referència a

l’experiència i a la formació acadèmica.

Per tant, jo també em sembla bé que segurament no tendrem

més remei que fer el recés perquè jo crec també que hi ha una

mica de mescla d’aspectes de les diferents parts del procés

d’assignació de places. 

Si s’hi fixa, en el barem que s’aplica als tutoritzats

l’expedient sí que es té en compte, o sigui, quan vostè diu: no

es té en compte la nota, o, de fet a l’exposició de motius ve a

dir que està en contra que només es tengui en compte la nota,

en el cas dels que estan tutoritzats, precisament, es té en compte

la formació acadèmica, però jo, veu, jo aquí tenc una altra

objecció, és a dir, mai no he estat d’acord que l’experiència a

les aules, no ja ser a les llistes, l’experiència a les aules sigui un

mèrit que tengui una puntuació limitada, perquè això dóna dret

o dóna lloc al fenomen que de forma colAloquial s’anomena

“xusquerisme”, que és pel fet de fer tants d’anys que estic

donant classes continuu tenint dret a donar classes, la qual cosa

pot anar moltes vegades en contra de la vocació. 

I jo seria partidari, ja sé que no és el debat que avui ens

ocupa, però bé ja que hi entram, de limitar, que aquesta

experiència tengués un límit, perquè avui en dia l’experiència

dels docents en centres públics amb especialitats del grup al

qual s’opta dóna 6,5 punts per any. Com que la formació

acadèmica, que és l’altre paràmetre a valorar, només dóna 30

punts, idò, bé, només que hi hagis estat cinc anys ja sempre

tendràs més punts que encara que vengui una persona amb una

formació acadèmica fantàstica. És el que, si em permeten

aquesta expressió colAloquial, el “xusquerisme”, pel sol fet

d’haver estat aquí tenc més drets que qualsevol que vengui amb

una excelAlent preparació.

Per tant, ja veu que intent ser el màxim de coherent, si crec

que el fet de ser a llistes no dóna més drets, doncs fins i tot

també crec que el fet d’haver tengut experiència és un dret que

s’ha de limitar, perquè si no donam dret al a persona que fa més

temps que hi és a continuar, amb independència de la seva

adequació o no.

Aquest era el punt potser el més llarg, en el que m’he

allargat.

El punt 2, ja ho he dit, és a dir el tema que es respecti la

preferència i la vocació, entenc el que diu vostè, és a dir, però,

per a mi no és un valor fonamental a observar en el procés

d’assignació de places.

El punt 3, crec que simplement la llista única, la puntuació

única trenca la igualtat d’oportunitats i el principi de mèrit i

capacitat. Per què ja es fa aquesta distinció entre els tutoritzats

i no tutoritzats i en els que han tengut experiència en el sistema

públic se’ls convalida, se’ls considera tutoritzats? Pel simple

que els que han optat a una plaça pública són els que han

competit amb igualtat de condicions amb tots els altres

colAlegues, cosa que, en canvi, els que han anat només per la via

concerta, amb tot el respecte i estima per l’escola concertada i

per les persones que han estat a l’escola concertada,

malauradament no han superat un procés competitiu amb tot els

seus altres colAlegues, amb peu d’igualtat.

I un interí, no hem d’oblidar que és funcionari i, per tant, el

fet que, havent estat només a un centre concertat, per tant, sense

competir amb igualtat de condicions amb la resta d’aspirants,

li doni accés preferent a la plaça, trencaria, des del meu punt de

vista, el principi de mèrit i capacitat i, per tant, penso que

podria arribar a ser ilAlegal. Per tant, en el tema de llista única,

no puc estar-hi d’acord tampoc.

I quant al punt 4, tenir en compte els mèrits que cada docent

pugui tenir, és a dir, que els cursos de formació comptin, bé,

d’una banda ja li he dit a la meva altra argumentació què penso

d’això, és a dir, la necessitat d’haver fet trenta dies de feina, és

la manera de garantir que s’ha passat per un procés de

competició amb peu d’igualtat amb la resta d’aspirants, però,

a més a més, aquí vull posar de relleu que el sistema, aquest

sistema nou que s’ha posat en marxa, que fa que la principal

innovació és aquesta distinció entre tutoritzats i no tutoritzats

jo voldria posar de relleu que anam en la línia bona: la

tutorització, és a dir, que... jo crec que hem d’anar cap aquí, el

que passa és que -com deia abans-, Roma no es va fer en un dia

i això no ho farem d’un any per l’altre, però quan parlem de

quin ha de ser el mèrit principal perquè un professor tengui dret

a una plaça és una avaluació positiva de la seva feina i crec que

la figura de la tutorització...

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, acabo de seguida, gràcies, Sr. President-, ... la figura de

la tutorització precisament va en aquesta línia. De moment, s’ha

fet de forma molt tímida convalidant l’experiència amb la

tutorització perquè no hi ha capacitat de tutoritzar tothom, però

crec que aquesta és la línia bona i per tant, lamentant-ho molt,

també votaré en contra del punt 4.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. También iré comentando por

propuesta, bueno, en principio el punto 1 es que... yo... me

imagino, como no pone la normativa en la que está basado,

pero será en la Resolución de la directora general de Personal

Docente, de 7 de abril de 2016, será ésta la normativa.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, de abril de 2016, claro, entonces... claro el punto no... yo

creo que... o sea, la nota de expediente sí que se tiene en cuenta

para hacer la lista de interinos. Y después, claro, la antigüedad

de la lista... o sea, para los interinos que ya están dentro se tiene

en cuenta el... toda su experiencia, de hecho es el único punto

que no tiene límite; claro, para los no tutorizados aun les

cuentan los días trabajados, es verdad, pero... en la exposición
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de motivos que dice que no le parece correcto que cuenten con

la nota de expediente, pero creo que no solamente la nota de

expediente, sino que es la nota del expediente académico de las

titulaciones a la que va a optar, o sea, creo que es correcto que,

en un empate de todo, la nota de tu titulación a la que luego vas

a optar a dar clases sea una buena manera de desempate para

entrar en una plaza. Como también podríamos añadir toda la

formación académica de la persona.

Entonces..., bueno, después... o sea que en este punto creo

que nos abstendremos porque creo que sí que se tiene en cuenta

la nota del expediente y la antigüedad de la lista.

Después, en el punto 2, en cuanto a que se respete la

preferencia y la vocación de cada interino, o sea..., cuando se

hace la lista de interinos ya hay cuatro, o sea hay cuatro grupos

a los que se puede optar según la profesión, al grupo de....

cuerpo de maestro, secundaria, de formación profesional o de

música y tal, y dentro de ese cuerpo uno puede optar a diversas

especialidades, de hecho hay personas que pueden optar al

cuerpo de secundaria y al de formación profesional y puede

optar, puede..., incluso dentro de cada cuerpo puede escoger

varias especialidades, es decir que creo... y luego puede

escoger la isla donde quiere ir, si quiere hacer media jornada,

jornada entera, incluso puede ponerse disponible o no

disponible, todo esto ya está en la normativa. Por lo tanto creo

que aquí también se respeta la preferencia.

Y en cuanto a lo de la lista única, pues claro, también aquí,

es lo que ha comentado un poquito el Sr. Castell, que creo

que... o sea, hay personal que ya está tutorizado...

(Se sent una veu inintelAligible de fons)

...sí, y hay personal que no está tutorizado, pero aun así los que

están tutorizados es porque ya han accedido y han tenido una

valoración que es lo que tiene que hacer el no tutorizado

cuando entre a la plaza.

Y después, en cuanto al punto 4, pues, es un poco lo mismo,

¿no?, lo de los treinta días que... lo que está claro es que, para

acceder a una plaza, tiene que estar tutorizado y es lo que se

exige para entrar a las plazas.

Nosotros nos abstendremos en los puntos.

Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui es porta des d’El Pi una

proposta no de llei sobre la dignificació d’interins, ho hem estat

comentant abans, que aquesta proposició no de llei està

enregistrada a primers de setembre, per tant de llavors ençà han

passat coses, han canviat; però el que parla aquí la proposició

no de llei, i crec que ja ho han dit abans, són temes de caràcter

purament laboral d’accés i de desenvolupament d’una feina,

com s’hi accedeix, per tant, són temes que s’han de regular a

través de la negociació colAlectiva, a la través de la Mesa

Sectorial, a través del comitè d’empresa, per tant són temes de

negociació de caràcter laboral i sindical que crec que resulta

per a nosaltres una mica excessiu, perquè podríem entrar en

contradicció amb qualque acord al qual arribin a la Mesa

Sectorial, tal vegada nosaltres demanem qualque cosa que la

Mesa Sectorial ja ha acordat o és a punt d’acordar-se o a

l’inrevés, per tant hem d’estar una mica alerta.

El que sí està clar és que, tal com ha dit abans el Sr.

Castells, ser interí suposa ser funcionari, per tant com ser interí

suposa ser funcionari, hem de reconèixer que l’accés a la funció

pública està regulat per la Llei de funció pública i accés amb

igualtat, capacitat i mèrit, per tant, si és igualtat, capacitat i

mèrit, la capacitat es pot sobreentendre amb l’expedient

acadèmic, la igualtat ve sobreentesa i els mèrits són molt

diversos, però, com ha dit abans, l’antiguitat a una llista no

suposa cap mèrit, ser allà fent temps no és cap mèrit perquè no

dóna cap plus, ni dóna experiència, ni dóna res, simplement

esperes.

Per tant, nosaltres, des del Grup Socialista li volíem

proposar que a la proposta número 1, que posa “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a

modificar la valoració del barem de la llista d’interins amb la

nota d’expedient” simplement, i eliminar això de “l’antiguitat

de la llista”, perquè és que això de l’antiguitat de la llista no ho

considerem..., primer, ni considerem que sigui un mèrit, ni està

reconegut a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, és a dir,

l’EBEP a cap moment no posa que ser a una llista... qualsevol

interí de qualsevol administració pública pel fet de ser a la llista

no li dóna més punt, a la llista hi és i punt. Per tant, crec que

això s’hauria d’eliminar.

També, i ho torn dir, aquesta PNL, com que inclou diferents

coses, i jo crec que també estic d’acord amb la Sra. Capellà,

que crec que s’han barrejat diferents coses, crec que s’insten

coses, per una banda, de negociació colAlectiva, i, per una altra

banda, del sistema de gestió, que és on tal vegada podríem

entrar. El sistema de gestió aquest que diu allò dels paràmetres

que respectin la preferència i la vocació, és a dir, des del punt

de vista purament administratiu, quan una persona que fa una

tria d’una plaça exposa el seu ordre de preferència, per tant allà

ja exposa la preferència, en funció de les seves vocacions, que

moltes vegades la vocació tal vegada no va acompanyada de

l’aptitud, que també hauríem de tenir en compte el tema de

l’aptitud, perquè no tots els que fan tria d’una assignatura, per

exemple, per donar una assignatura, que tenen molta vocació

però tenen poca aptitud, i això també s’hauria de tenir en

compte.

Per tant, pensam que la proposta que ha fet la Sra. Capellà,

en lloc d’establir uns paràmetres proposar uns paràmetres, en

aquest cas, a la conselleria i la conselleria que ho traslladi a la

Mesa Sectorial o al comitè d’empresa o allà on sigui, per poder

establir quin sistema de gestió es fa per millorar, seria

benvingut. De fet, vostè, Sra. Sureda, ha parlat al principi

d’allò de l’adjudicació del divendres, l’adjudicació que es fa els

divendres és una cosa que s’ha establert, s’ha canviat, s’ha

modificat i crec que si ara, per exemple, aquí féssim una

proposició no de llei que digui que el sistema d’adjudicació de
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les substitucions dels divendres s’ha de canviar de tal manera,

entraríem en un tema que no... Per tant, crec que entrar en el

sistema d’adjudicació de les places que són de principi de curs,

que són d’interins, en general, seria el mateix. Per tant, en lloc

d’establir hauríem de proposar.

Pel que fa al punt 3 i al punt 4, jo crec que els punts 3 i 4

estan relacionats, perquè el punt 3 i el punt 4 són establir una

llista d’interins amb dos blocs o amb un sol bloc, una llista

d’interins amb els interins tutoritzats, per una banda, i els

interins no tutoritzats, per l’altra, per tant és el mateix. Què

passa? Crec que ho ha dit també abans, la llei marca que els

professors s’han de tutoritzar i han de passar un procés de

tutorització, precisament per fer aquest procés d’accés a la

funció pública, que no és un procés arbitrari, sinó que es

contempla la igualtat, la capacitat, el mèrit i el que he parlat

abans una mica, no tant la vocació sinó l’aptitud, en el procés

de tutorització el que s’analitza també és l’aptitud dels interins

envers la tasca docent. No pel simple fet de fer una carrera o un

grau ets apte per fer de docent, fer de docent necessita una altra

cosa.

Per tant, pensam que la tutorització és necessària i sols es

pot accedir a la totalitat de la llista quan s’ha passat aquest

procés.

Per tant, el punt 4 no el podem acceptar i el punt 3, de la

llista única amb puntuació única, s’ha de passar el procés de

tutorització, perquè una vegada es passa el procés de

tutorització... una altra cosa és unificar cossos i d’altres, que jo

crec que aquí és el que teníem una mica... perquè hi havia..., es

parla de llista única de tutoritzats o no tutoritzats i després té

llista única per cossos i per tipus d’ensenyament i per

assignatures, i això és el que ens ha embullat una mica.

Per tant, crec que, en principi, el punt 3 i el punt 4 els

votaríem en contra, i si ara fem un recés de cinc minuts i

intentam aclarir alguna cosa més...

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

grup proposant, per un temps de cinc minuts. Sra. Sureda, té la

paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. M’he explicat molt malament...

(Algunes rialles i remor de veus)

Quan vàrem fer la roda de premsa en què vàrem exposar

aquesta proposició no de llei, va sortir l’endemà que “El

Govern està d’acord amb la proposta i sortirà aprovada”, ja ho

veiem!

A veure, el punt 1, va en relació amb el punt 4 i el 2 va

relacionat una mica amb el punt 3. El punt 1, parlam dels no

tutoritzats que, fins ara, només tenen en compte la nota de

l’expedient. Què passa? Que amb el Pla Bolonya i amb els

diferents plans que han sorgit els expedients tenen les notes

més altes, qualsevol persona que ha tengut la titulació abans i

no ha accedit mai a la borsa d’interinatge és que no hi accedirà

mai, perquè les puntuacions del nou professorat sempre estaran

per damunt. Què diem nosaltres? Que, com que això no pot ser,

per accedir almanco la disponibilitat que se’n puguin anar a

altres llocs em va bé i que, de qualque manera, en cas d’empat,

la llista, l’antiguitat es tengui en compte, però per a això, no és

evidentment que una persona que ha estat molt de temps a una

llista, de vegades és perquè no li queda més remei i pel que dic

ara, perquè els expedients ara les notes són més altes.

Què passa? Arran d’això anam al punt 4, que, com que

només es té en compte la nota de l’expedient, què diem?

Nosaltres en cap cas diem que el barem de l’experiència docent

es tengui en compte, d’aquesta manera compareixerien molts

professionals de Catalunya, del País Valencià i nosaltres no

diem que es tengui en compte la nota de l’expedient, perquè ho

entenem, igual que tota la part de la concerta, que no han passat

cap filtre; nosaltres el que diem és que, almanco, per a aquesta

gent que pugui accedir, es tengui en compte la formació. Hi ha

fins a 30 punts de formació, idò deixa una persona que té el

títol amb una nota més baixa, que es pugui formar i tengui la

possibilitat d’entrar.

Evidentment, que hem dit que hi hauria d’haver...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... per als no tutoritzats. Evidentment que jo crec que hi hauria

d’haver un límit en l’experiència i de qualque manera fos

proporcional. Si tu et prepares i et formes, doncs que

l’experiència també valgués més. Estic d’acord amb vostè, Sr.

Castells, que ilAlimitada l’experiència no té sentit, però això és

un tema que hem de parlar a part.

I del 2 al 3 va en aquest sentit, que la persona pugui establir

els paràmetres per la seva preferència, i d’aquí el punt 3, per als

tutoritzats, evidentment. Per als no tutoritzats, no, la llista única

amb puntuació única, parlam de cinc cossos, és clar, com que

primer surt el de primària i el de secundària, una persona que

vol fer formació professional és el cos que surt en tercer lloc,

si tu, com a secundària, et donen una mitja jornada a qualque

lloc, què fa?, l’agafes, no esperes que surti la de formació

professional, no et queda més remei que agafar-la, tu ja tens

aquella plaça, després no tens opció a la de formació

professional o a la de l’escola oficial, perquè tu ja tens una

plaça i no hi has renunciat.

Per tant, el punt 3 és per als tutoritzats, els no tutoritzats ja

no formen part d’aquesta llista única.

Per altra banda, i m’han de disculpar, però el cínic que és

que em diguin que perquè es negociï a la Mesa Sectorial no

m’aprovaran uns punts, quan nosaltres estam cansats d’aprovar

proposicions no de llei en aquestes comissions de coses o que

es fan o que estan a punt de fer-se, es fan o ..., però això són

negociacions. Quan jo he dit que aquesta proposició no de llei

la vàrem entrar en el setembre, no estava negociat tot això,

nosaltres parlam amb el sector, que són iniciatives que es

posen, d’acord que s’ha arribat a acords, però nosaltres instam

el Govern que s’arribi a aquests acords. Per tant, crec que dir-
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me que no perquè no es fa crec que no és el més adient, no es

fa perquè ja ho han aprovat. Per favor!, jo crec que amb

aquestes coses nosaltres parlam amb els sectors i aposta amb

altres iniciatives n’hem aprovades moltes que ja es fan o estan

a punt de fer-se, de proposicions no de llei.

Per tant, en resum, el primer punt parla dels no tutoritzats,

que enllaça amb el quart, que és de les formacions, que es

tengui en compte la part de baremació de mèrits, la part de

formació, aposta diem els cursos de formació oficials, sense

haver fet els trenta dies, que ara no es tenen en compte, ara

només et compten la nota del títol de l’expedient.

I el punt 2 per a la preferència i la vocació, o el canvi de

preferència que vulguis, en els tutoritzats, hi hagi una llista

única amb puntuació única que si tens una puntuació i vols fer

formació professional puguis optar, si els teus punts et deixen,

a formació professional, i no t’hagis de quedar, per exemple,

amb una mitja jornada d’un batxiller. Això en el tercer punt,

dels cossos, la unió de cossos. Jo de la llista única parl de la

unió de cossos.

(Remor de veus)

Ja està, si voleu que... en parlam.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda, esperi, em sembla que hi ha una petició

d’arribar a qualque tipus de transacció a qualque punt, si ho

trobau fem un recés de cinc minuts, a veure si s’arriba a un

acord.

EL SR. PRESIDENT:

Pot presentar la redacció final? Tanmateix, si no hem

acordat fins ara, ja...

Sra. Sureda, pot llegir com queda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, el punt 1 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears a modificar el barem de

valoració dels mèrits de la llista d’interins dels no tutoritzats,

per tal que la nota d’expedient, la disponibilitat per anar a les

altres illes i, en cas d’empat, l’antiguitat de la llista es tengui en

compte.”

El punt 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a proposar uns paràmetres per tal que es

respecti la preferència i la vocació de cada interí en

l’adjudicació de places.”

El punt 3: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a posar un nou sistema d’assignació de

places, abans de l’inici del curs 2017-2018, en forma de llista

única i puntuació única per als tutoritzats.”

El punt 4: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a tenir en compte els mèrits que cada docent

pugui els no tutoritzats en els cursos de formació oficials, sense

necessitat d’haver fet trenta dies de feina a l’escola pública.”

EL SR. PRESIDENT:

Sembla que hi ha una petició de votació separada, la

podem...

(Remor de veus)

Per tant, vots a favor del punt 1, així com s’ha llegit?

Vots en contra?

Abstencions?

10 vots a favor; 2 abstencions i 1 vot en contra.

Punt 2, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova per 11 vots a favor; 1 abstenció i 1 vot en contra.

El punt 3, vots a favor? 7.

Vots en contra? 5.

Abstencions? 1.

I punt 4, vots a favor?

S’ha aprovat per 7 vots a favor; 5 en contra i 1 abstenció.

Punt 4, vots a favor? 5.

Vots en contra? 5

Abstencions? 3.

Fantàstic, hi ha un empat.

(Remor de veus i algunes rialles)

Només podia acabar així aquest...

Es torna a votar aquest punt. Vots a favor del punt 4?

Ja ho farem després, després aturarem cinc minuts, per

veure si...

Vots en contra?

Abstencions? Continuen les mateixes.

Aturam cinc minuts, per veure si s’arriba a qualque consens.

Record que, de mantenir-se l’empat, aquest punt aniria a

plenari.
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EL SR. PRESIDENT:

Perdó, repetim la votació del punt 4, amb la mateixa

literalitat que abans, entenc.

Vots a favor? Encara n’hi ha 5.

Vots en contra? 3.

Abstencions?

Per tant, queda aprovada... no...

(Remor de veus)

... un moment, un moment, un moment.

Sí, sí, queda aprovada per 5 vots a favor, 3...

(Remor de veus)

A veure, un moment, aquí s’han votat 5 vots a favor i

Podemos ha canviat el sentit del vot abans, abans s’abstenia i

ara ha votat en contra. No sé si ...

(Remor de veus)

... no, no, ha passat això. No sé sí... us voleu abstenir no passa

res, ús voleu abstenir?

No, si ha estat un error, jo entenc que es pot... puc tornar.

(Remor de veus)

Doncs, si s’havia de votar en contra, ja està. Queda aprovat,

per 5 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions.

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, perdoni, Sr. President. Molt

ràpidament, només un brevíssim torn d’explicació.

Tot i que hagi anunciat que votaria en contra de tot, com

que hi ha hagut aquí possibilitats d’acords i transaccions,

simplement vull que consti en acta que he votat en contra de

tots els punts.

Gràcies. Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Suposava que ja constava a l’acta, bé, a l’acta no, no... això

no...
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