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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Antoni Camps substitueix Sara Ramón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei 16091/16
i 207/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 16091/16, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a creació del primer centre integrat
d’FP a Menorca.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
16091/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a la creació del primer
centre integrat d’FP a Menorca.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, avui des
d’El Pi volem exposar una necessitat que es dóna a Menorca i
més concretament a l’IES Maria Àngels Cardona. En aquest
institut de Ciutadella s’imparteixen actualment estudis d’ESO,
batxillerat i nou cursos de formació professional. Dins aquesta
oferta de formació professional es troben els estudis bàsics de
cuina i restauració, el grau mitjà de cuina i gastronomia i el de
serveis de restauració, i el grau superior de direcció de cuina. 

Malgrat que l’oferta és àmplia, la realitat és que les
instal·lacions on es duen a terme les classes d’aquesta FP que
he citat tenen més de trenta anys i han quedat antigues,
obsoletes i petites, sobretot si tenim en compte que en total
aquest curs hi ha uns 180 alumnes matriculats en aquests
estudis. Tenint en compte que un dels principals problemes és
la manca d’espai, una renovació de les instal·lacions no tendria
gaire sentit, i fa en canvi més adient el trasllat d’aquests estudis
a un altre edifici. L’antiga terminal del port de Ciutadella
podria ser una sortida vàlida, ja que disposa de tres pisos,
pàrquing, i un espai suficient i adequat tant pel que fa a les
classes com a l’atenció als clients, que és una part molt
important d’aquests estudis.

A més a més, en El Pi pensam que crear el primer centre
integrat d’FP a l’illa de Menorca ajudaria a potenciar i millorar
la qualitat d’aquests estudis, facilitant la tasca dels professors

i equips directius, que podrien concentrar esforços en la
millora, en la innovació i en les oportunitats de les formacions
professionals. La formació professional és indispensable en els
temps que corren, però malauradament a les Balears tenim una
de les taxes més baixes de graduació en els cicles formatius de
grau mitjà, i la més baixa de l’Estat en els graus superiors, això
segons el Pla cap a l’èxit educatiu que va presentar el conseller
d’Educació la setmana passada en aquesta comissió. En aquest
mateix pla, en el punt 5.5, mesures per aconseguir una formació
professional del segle XXI, es parla de la urgent necessitat
d’augmentar el nombre de titulats en FP i de posar en valor
aquests estudis. Sens dubte en El Pi estam d’acord, però no
podem oblidar que per aconseguir aquests objectius ambiciosos
necessitam també unes infraestructures dignes. 

Amb tot això que he exposat, avui presentam aquesta
proposició no de llei, que insta en el seu primer punt a crear un
centre integrat d’FP per ubicar-hi l’FP de cuina i restauració, de
cuina i gastronomia, de serveis en restauració i direcció de
cuina que en aquests moments s’imparteixen a l’IES Maria
Àngels Cardona. Pel que fa al segon punt, i sabent que les
instal·lacions no són de la comunitat, volem instar el Govern a
estudiar conjuntament amb Ports la possibilitat d’ubicar a
l’antiga terminal del port de Ciutadella aquest centre integrat
d’FP; seria una manera d’utilitzar, modernitzar i potenciar la
zona, que ha quedat en desús des de fa uns anys.

Esperam el suport de tots els grups parlamentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara el Grup Parlamentari
Socialista ha presentat l’esmena RGE núm. 2359/17. Per a la
seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Elena Baquero, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda a tothom. Sí, Sra. Sureda, nosaltres, el nostre
grup, li donarem suport en aquesta proposició no de llei. Li he
de dir que, com ja sap, aquest govern s’ha posat com a objectiu
donar a la formació professional, com vostè reconeix ara, el
valor que li correspon; en el Pla d’èxit així ho diu. Encara
malauradament hi ha gent que pensa que la formació
professional no és tan important com ho pot ser el batxillerat,
i aquest error l’estem pagant, l’estem pagant i car, ara, però
també des de fa uns anys veiem que aquest error és corregible
i que necessitem invertir més. Aquest govern ho està fent; tant
la Conselleria d’Educació com la Conselleria de Treball
treballen conjuntament perquè aquesta comunitat autònoma
tingui la formació professional que realment necessita.

Els objectius d’un centre integrat de formació professional
són les accions de formació al llarg de tota la vida, o sigui, és
la formació contínua; l’acreditació de la formació i
l’experiència laboral; l’orientació i l’assessorament; i la
innovació i la transferència tecnològica. Un centre de formació
professional integrat s’adapta tant a les necessitats dels
treballadors com a les de les empreses, amb la intenció de
facilitar ja sigui l’accés a un lloc de treball qualificat o bé a la
millora de l’ocupabilitat dels participants. Ofereixen aquests
centres -per això són tan importants- la possibilitat de
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capitalitzar la formació amb la certificació dels cursos, i
aquests certificats acrediten les competències professionals
adquirides i donen el dret a l’obtenció bé de certificats de
professionalitat o bé de títols reconeguts tant per la Conselleria
de Treball com per la Conselleria d’Educació.

Aquesta PNL que presenta El Pi, la presenta un dia després
-molt hàbilment, la felicito, Sra. Sureda, perquè és la nostra
feina, és el que hem de fer, estar atents a les demandes de la
societat- la presenta un dia després que la direcció de l’institut
Maria Àngels Cardona fes arribar a una carta a la Direcció
General de Formació Professional en què explicava la seva
situació, la situació de l’institut, i la seva demanda, que és
precisament aquesta..., el que vostès demanen, i amb la qual
cosa estem d’acord. La direcció del grup explica, aran de
l’elaboració del mapa -la conselleria està elaborant el mapa
escolar de formació professional-, doncs diu a la conselleria
que ratifica el seu acord perquè aquest mapa s’elabori de la mà
dels sectors implicats, és a dir, amb les entitats del món
empresarial, el SOIB, la conselleria, els centres educatius, els
sindicats..., bé, tothom que hi estigui implicat, i diu que els
centres educatius estan al servei de la societat i d’aquestes
necessitats.

El centre Maria Àngels Cardona, vostè ho ha explicat prou
bé, consta de tres famílies de formació professional, que és
l’administració i la gestió, el transport..., tot això és fa en
aquest centre, l’administració i la gestió, el transport i
manteniment de vehicles, i l’hoteleria i el turisme, i de tots
aquests volen seguir oferint aquests cursos i augmentar-ho. Pel
que fa a la família del transport i manteniment volen
incrementar la seva oferta amb el cicle de grau mitjà de
carrosseria, que es pot alternar amb d’electromecànica, com es
fa ara, i aquest increment fa necessària una ampliació de les
instal·lacions i un equipament específic. I pel que fa a la família
d’hoteleria i turisme no només és potenciar-ho i seguir amb el
que s’està fent sinó que volen incrementar amb altres cicles de
grau superior com el de guia, informació i assistències
turístiques, i el de gestió d’allotjaments turístics. Ja s’havien
ofert i, bé, o es poden oferir conjuntament perquè comparteixen
mòduls, o bé fer una alternança. Aquesta carta mateixa també
demana aquest centre de formació professional.

Jo li faig..., nosaltres -perdó- li fem aquest centre integrat de
formació professional, que és el que demanen ells, també.
Nosaltres, el Grup Parlamentari Socialista, li fem una esmena
que espero que ens accepti, que és que en comptes de dir “a
crear”, nosaltres li proposem que posi “a fer un estudi de
viabilitat”, però per totes aquestes coses que li he estat dient hi
ha molta oferta, hi ha espais; aquest espai que demana al punt
2 em sembla perfecte si així es considera oportú, però per totes
aquestes coses creiem que és important fer abans l’estudi de
viabilitat, que pot ser perfectament aquest pla que està
elaborant..., aquest mapa de formació professional que està
elaborant el Govern. Si li sembla bé i ens l’accepta...

I en el punt 2 no hem fet una esmena, però potser estaria bé,
quan diu “estudiar conjuntament amb Ports”, potser... no, no,
potser estaria bé posar també “juntament amb l’Ajuntament de
Ciutadella”; ja que es fa a Ciutadella, tot i saber que
l’Ajuntament de Ciutadella ho veu bé, ho veu amb bons ulls -a

Maó hi hauria el Centre del mar i aquí hi hauria aquest-, si a
vostè li sembla bé..., i si no, no passa res.

Ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, que ha presentat l’esmena RGE núm. 2389/17,
per a la seva defensa té la paraula el Sr. Josep Castells, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, em sembla que tothom
estarà d’acord, o crec que és una opinió molt estesa per part
dels professionals que treballen en l’educació secundària,
incloent aquí també per tant la formació professional, que la
coexistència en els instituts d’una banda el batxillerat i d’altra
banda l’FP a vegades és problemàtica. Aquesta coexistència va
ser en el seu moment, quan es va aprovar la LOGSE, un repte
de modernització del sistema, d’intentar desestigmatitzar la
formació professional, però jo crec que, bé, ha tengut uns
efectes positius però també negatius, perquè normalment la
gestió dintre de l’institut d’una banda de l’ESO i el batxillerat
i, d’altra, la formació professional acaben essent dos
compartiments estancs, amb un professorat totalment separat,
amb uns horaris totalment separats, i realment aquest efecte de
desestigmatització que se li volia donar doncs també té el seu
contrapunt amb uns elements negatius.

Per això nosaltres estem totalment d’acord amb la creació
de centres integrats de qualitat, de referència, on pugui haver-hi
concentració de recursos tan humans com materials per poder
fer una formació de qualitat. Paradoxalment, amb la idea que
hi havia a la LOGSE, pot ser un element precisament de
millorar la qualitat i de desestigmatitzar la formació
professional i donar-li la projecció social que creiem que ha de
tenir. Per aquest motiu estem totalment d’acord amb la creació
d’aquest centre integrat, i creiem que hauria de ser un projecte
el més ambiciós possible, fins i tot, amb la fórmula que fos
oportuna, que es pogués plantejar en el futur que es poguessin
fer... amb la fórmula d’adscripció, per exemple, a la
Universitat, doncs titulacions universitàries en l’àmbit del
turisme, és a dir, un centre ambiciós, com deia la Sra. Baquero,
que cobrís tota la formació al llarg de la vida en aquesta
temàtica i que ens permetés disposar a Menorca i per a tota
l’illa de Menorca d’una concentració de recursos importants
per fer aquesta formació de qualitat.

Pel que fa a la ubicació, que és un element important de la
proposició no de llei, també la trobem molt oportuna, i també
l’Ajuntament de Ciutadella i diversos sectors socials de
Ciutadella el troben el lloc oportú, sobretot trobar-li un ús
interessant i amb un efecte dinamitzador per l’urbanisme i per
l’economia de la ciutat. Fins fa uns mesos això generava dubtes
perquè no es tenia clar si seria possible portar els jutjats a un
lloc adequat i aquesta era una de les alternatives, però sembla
que això més o menys està en vies de solució; doncs apareix
aquest espai disponible i per tant dedicar-lo a la formació és un
espai que té bones condicions, que té una ubicació..., alguna
gent critica que està fora del centre, però precisament jo crec
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que això el que fa és dinamitzar i tenir un impacte urbanístic
positiu, perquè fa també que a la ciutat tot el que són els
serveis, l’oferta de serveis es diversifiqui, no es concentri tot al
centre, i per tant creiem que la ubicació també seria idònia. 

Estam d’acord, tant pel tema de l’ambició del projecte com
per la ubicació, amb l’esmena que ha presentat el Partit
Socialista, que s’estudiï aquesta possibilitat, en la mateixa línia
que vam acceptar l’esmena d’El Pi en els pressupostos que
anava en aquest mateix sentit.

Tot i que el concepte de centre integrat ja inclou, com
també ha explicat la Sra. Baquero i com sabem tots, la formació
al llarg de tota la vida, nosaltres hem volgut presentar una
esmena per insistir en aquest punt, insistir en el punt -i per
concretar i perquè no quedi cap dubte- que volem que aquest
centre inclogui la formació ocupacional o la formació contínua.
Això també implica per a nosaltres que... vol dir que en aquest
nou projecte, que com deia ha de ser ambiciós, doncs tots els
sectors empresarials hi han d’estar implicats, hi han d’estar
representats i han de trobar la seva manera de participar-hi,
perquè evidentment en un centre d’aquestes característiques,
com l’estem plantejant, la interacció amb el sector productiu,
amb els sectors productius o els sectors, diguem, empresarials
vinculats amb la formació que es dóna al centre és fonamental.
Aquest és el motiu de la nostra esmena; suposem que la
formació proposant no tindrà cap objecció per incloure-la però,
bé, en tot cas hi votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I ara, pel torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Núria Riera, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. El Grup
Parlamentari Popular considera positiva aquesta proposta de
posar en marxa un centre integrat de formació professional a
Menorca, perquè consideram positiu a més incloure totes
aquestes modalitats formatives, com ja han dit altres grups, per
obtenir tant els títols de formació professional com els
certificats de professionalitat. 

Si ajuntam tota l’oferta, per tant, dirigida a ensenyaments de
centres educatius i treballadors en actiu o desocupats, tot el que
suposa la formació professional, aprofitam sinèrgies, aprofitam
professorat, espais, unificam temàtiques de forma positiva, i
consideram que per tant seria positiu per a Menorca, que a més
a dia d’avui no consta de cap centre de formació integrat.

El Partit Popular ja va apostar clarament pels centres
integrats l’anterior legislatura. Tenim com a antecedents a l’illa
d’Eivissa el centre de Can Marines, que a petició del Consell
Insular d’Eivissa i d’acord amb un conveni que hi havia es va
posar en marxa la legislatura passada com un centre de
formació, en concret en relació amb el sector primari, amb
ensenyaments reglats de formació professional i certificats de
professionalitat, i per tant, si ja vàrem posar en marxa un centre

integrat és perquè apostam per això, igual que apostam en
general per la formació professional; per exemple vàrem
apostar per la formació professional dual i per reforçar de
forma deguda les diferents branques que constitueixen la
formació professional. Per tant consideram que és positiu i
votarem favorablement aquesta proposta. 

En relació amb la ubicació, és evident que un centre integrat
requereix que hi hagi unes instal·lacions i un espai adequats, i
que la ubicació a més sigui estratègica per a tota l’illa de
Menorca. Per tant consideram positiu que es pugui estudiar la
possibilitat d’aprofitar aquestes instal·lacions de Ports que avui
en dia estan obsoletes, que es fan malbé, i que podrien ser
aprofitades per a aquesta finalitat. No obstant això, si no és
aquí, en aquestes instal·lacions, sí encoratjaríem el Govern
perquè si no poden ser aquestes instal·lacions evidentment que
s’estudiassin aquelles que fossin viables i que fossin més
estratègiques per a  l’illa de Menorca.

Quant a la modalitat de dur a terme aquesta formació
professional de restauració, cuina, gastronomia..., pensam que
és positiu, també, perquè respon a més a la demanda del sector,
que és molt estratègic per a Menorca. I en relació amb les
esmenes presentades també he de dir únicament que
consideram que la proposta presentada per El Pi és més valenta
que l’esmena presentada pel PSOE, tot i que entenem que s’han
de fer estudis de viabilitat, però, clar, comprometre’s a fer un
estudi de viabilitat no inclou que es posi en marxa, només a fer
l’estudi. Per tant consideraríem més viable comprometre’ns al
fet que el Govern realitzàs aquest esforç de fer un centre
integrat a Menorca. No obstant això sempre és positiu si es
posa en el debat. I en relació amb la proposta de MÉS per
Menorca de complementar l’apartat primer, ens pareix
favorable perquè completa la redacció de la proposta
presentada. 

Per tant en general estam d’acord amb aquesta proposta que
consideram positiva per a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Salvador
Aguilera, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Molts gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. La
veritat és que avui ens alegrem doblement per aquesta proposta
que avui porta la Sra. Sureda, per una banda perquè es parli de
la formació professional i, per altra banda, que es parli de l’illa
de Menorca, no?

És un tema que en aquests dies ha estat titular i portada en
els mitjans menorquins, en els diferents, però que, a més, és una
reivindicació històrica la falta, en aquest cas, d’infraestructures
o d’oferta dins del món de l’educació. 

Avui, un dia més, es demana al Govern que faci una aposta
real per l’educació i, més concretament, per la formació
professional. Quantes vegades hem escoltat la necessitat de
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tenir professionals qualificats a les nostres illes? Jo diria que
pràcticament infinites, no?

Tenc una altra qüestió, una altra reflexió, quants de doblers
inverteix o ha invertit la conselleria en la formació professional
en els últims anys per millorar les instal·lacions, construir nous
centres i incrementar l’oferta? La resposta podria dir que és
inversament proporcional a les vegades anunciades
anteriorment. 

Des de Podem som una mica escèptics davant d’aquesta
proposta, però encoratgem el Govern i El Pi que es dugui a
terme aquesta proposta. És obvi que ja hem escoltat tant a la
Sra. Baquero com a la Sra. Sureda que hi ha un consens i també
al Sr. Castells, de Menorca, que hi ha un consens per les
diferents persones, organitzacions i fins i tot la societat
menorquina davant d’aquesta proposta o necessitat. A nosaltres
sí que ens crea una reflexió, una pregunta molt interessant i que
hi han fet els diferents portaveus referència, sembla ser que
l’antiga terminal del Port de Ciutadella podria ser una bona
opció, però tenim un dubte o podríem fer una reflexió, ho torn
a repetir, tenim un edifici i no sabem què fer amb ell. Ho vaig
a llegir encara que el Sr. Castells ho ha comentat, que segons
el Menorca.info, una notícia del 7 d’agost de 2015, “Ports
partidario de ceder la antigua terminal de Ciutadella para los
juzgados”, llegesc textualment, La Dirección General de Ports
de la Conselleria de Mobilidad del Govern balear ha mostrado
su total disposición a que la antigua estación marítima de
Ciutadella pueda acoger los juzgados. El ayuntamiento confía
en que un año se pueda cambiar el uso de las instalaciones
portuarías para que puedan acoger los juzgados.

El Sr. Castells ha dit que, bé, sembla ser que aquesta opció
ha estat descartada i arran d’aquesta reflexió posam damunt de
la taula vàries qüestions: qui pagarà aquesta instal·lació? Hi
haurà una cessió? Qui farà la remodelació, o haurà de fer el
Consell de Menorca o l’Ajuntament de Ciutadella?

Avui faig present que a Eivissa serà el Consell d’Eivissa
que haurà de pagar les reformes a Sa Coma per tenir una nova
escola d’idiomes i la futura nova escola d’Hostaleria. Per tant,
el Govern, en aquest cas, no farà cap tipus de desemborsament
per tenir noves instal·lacions a Eivissa quant a l’oferta
educativa. 

Per tant, tenim un dubte respecte d’això, sí, és molt bona
proposta, nosaltres li donarem suport, però realment d’on
sortiran els sous, els doblers per finançar aquesta proposta?

També faig referència a la directora general de Formació
Professional, Sra. Alorda, que he intentat aquest matí parlar
amb ella, però m’ha estat impossible, segons el diari ha visitat
aquestes instal·lacions per valorar de primera mà la seva
idoneïtat així com el seu estat. Segons la informació
possiblement, i ho torn a repetir, segons la informació que surt
als diaris, la reforma possiblement costaria 2,5 milions d’euros.
Ens preocupa d’on sortiran aquests doblers, com he comentat
anteriorment.

Des d’aquí instam, com s’ha comentat anteriorment segons
alguns portaveus, idò, imagín que haurà de ser no només la
Conselleria d’Educació sinó també, com comentava

anteriorment, l’Ajuntament de Ciutadella, la Direcció General
de Ports i Aeroports i també, com no, al ser un centre integrat
la Conselleria d’Educació. 

Avui també estic content, en certa forma, o ens alegram que
fer present que els centres integrats que són una avis rara en
aquesta comunitat, en altres sí que ho és, Can Marines per a
nosaltres, almenys la gent d’Eivissa, no és encara un centre
integrat, li falta molt i, sincerament centres integrats a les
nostres illes no existeixen. Per tant, és un tema que la
conselleria hauria de treballar.

Sobres les esmenes, com ha comentat anteriorment la
portaveu la Sra. Riera, nosaltres pensam que un estudi de
viabilitat és una necessitat, ho ha de fer, i segons també la
premsa la Sra. Armengol, la nostra presidenta, el dia 26 de
gener ja va dir que estaven estudiant-ho i que no va donar
terminis, però que ja estaven estudiant aquesta possibilitat.

Quant a l’esmena de MÉS per Menorca sí que la votarem,
com ja s’ha comentat anteriorment la naturalesa d’un centre
integrat és intentar aglutinar tota l’oferta educativa davant una
mateixa branca o diverses, depenent de la grandària d’aquest
centre amb tota la formació ocupacional i, com no, la
possibilitat d’una formació continua. 

També avui la Sra. Baquero ho ha comentat sobre el Pla
d’èxit educatiu i més concretament sobre el mapa de l’oferta de
possible formació professional, idò, avui ho podríem enllaçar
amb el Pla d’infraestructures. Avui aquesta possibilitat de fer
un nou centre no està recollida, bé, seria un element a incloure
en aquest document viu.

I en principi ja seria tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Bel Busquets, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, presidenta. Ara que anam superant una dura
crisi econòmica que ha provocat un augment insuportable de la
població aturada i l’agreujament dels problemes associats al
model de creixement de la balearització, amb problemes com
la precarietat, el dèficit formatiu, l’excepcionalitat, cal apostar
fermament per l’educació i per la formació, elements bàsics de
l’anhelat canvi de model econòmic que no pot obviar la
necessitat de creació d’ocupació de qualitat en un mercat de
treball inclusiu. 

Per a les Illes Balears tenir un alumnat el millor preparat
possible és un capital amb un valor incalculable per al futur i
cal que ara, que sembla que avançam en la recuperació
econòmica, es vinculi de forma adequada també l’educació al
món laboral i professional perquè necessitam gent preparada en
un ampli ventall de camps d’actuació. 

És del tot previsible que la societat demandi cada cop més
gent formada, tant en àmbits tradicionals com en d’altres que
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avui en dia són encara embrionaris, però que es perceben com
a emergents. 

Cal també establir una correspondència real entre els títols
educatius i els coneixements que acrediten. S’han de promoure
polítiques integradores del món educatiu en la societat, en
especial de la formació professional i la Universitat que
facilitin i afavoreixin la integració laboral de la joventut. Una
aposta en aquest sentit és el millor antídot contra la precarietat
laboral, la desocupació, la segregació laboral, la incapacitat de
modernització, la baixa especialització, la manca en innovació,
etc. 

En definitiva, cal que l’oferta educativa postobligatòria
mantengui una formació rigorosa alhora que obri portes a la
innovació, a la creativitat i a la col·laboració amb el món
professional per tal de tendir cap a una societat més culta, més
justa i més sostenible.

És per tot l’exposat que donarem suport a la proposició no
de llei presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES, una proposició que va en el sentit de millorar
les infraestructures de l’oferta de formació professional a l’illa
de Menorca. 

Una vegada escoltada també l’esmena del Grup Socialista,
cal fer referència a la Llei de pressuposts de la comunitat on ja
es va transaccionar una esmena que també havia presentat El Pi
referent a aquest centre i en aquesta esmena ja es parlava d’una
dotació econòmica per fer el Pla de viabilitat abans de fer
aquest centre. Per tant, complint amb la Llei de pressuposts,
esperarem la Sra. Sureda si està d’acord amb l’esmena i, per
tant, la trobam adequada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, ai, Sra. Diputada, perdoni...

(Algunes rialles)

... però si vol fer de presidenta pot venir, cap problema. Bé.
Idò, ara pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Olga Ballester, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos apoyaremos esta
proposición, acepte les enmiendas que acepte. También me
gustaría comentar que estoy sinceramente sorprendida y me
congratula que todos los grupos, hoy por hoy, tengan esa
apuesta firme por los centros integrados de Formación
Profesional. Todavía recuerdo cuando El Pi, proponía aquí la
Sra. Maria Antonia Sureda al principio de legislatura, aumentar
los ciclos formativos de determinados CEPA. Nosotros le
comentábamos que no íbamos a apoyar esa propuesta porque
nosotros desde siempre Ciudadanos habíamos considerado que
la Formación Profesional tenía que estar en centros integrados.
También consideramos que estos centros integrados no
solamente tienen que tener la propuesta reglada de Formación

Profesional, sino que también tienen que tener la formación
ocupacional. Todo ello en espacios amplios y una optimización
de los recursos fuerte y dar prestigio a la Formación
Profesional, como hasta hace poco se pensaba que trasladarla
fuera de los centros era como hacer un menosprecio a la
Formación Profesional y siendo totalmente lo contrario.

También en esta comisión muchas veces se ha planteado
mejorar la Formación Profesional dentro de institutos. Frente
a lo cual también nosotros volvíamos a defender que nuestra
propuesta era desde siempre la Formación Profesional en
centros integrados. De hecho hemos propuesto varias veces que
se cree uno de náutica en Ibiza y hemos propuesto varias veces
y en varias ocasiones, ya que estoy completamente de acuerdo
con el Sr. Aguilera, que aquí no hay centros integrados de
Formación Profesional como toca, hay 3 en Mallorca y 1 en
Ibiza que están muy mal dotados, infradotados, basta ir y
pasearse por el Centro Integrado de Náutica de aquí que hay en
Mallorca, para saber que en absoluto se apuesta por estos
centros.

Entonces sea bienvenida esta proposición no de ley y la
apoyaremos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts. Per a la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar? Idò podem continuar.

Pertoca ara la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta les esmenes, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair a
tots els grups parlamentaris el suport pel que fa a aquesta
proposició no de llei. 

En referència a les esmenes, la que ens ha fet el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, el que fa és puntualitzar i
complementar el que és un centre integrat, perquè tots sabem
que dins un centre integrat la formació ocupacional i contínua
ja n’és una part.

El tema d’afegir en el segon punt que l’Ajuntament de
Ciutadella també hi estigui, per a nosaltres no suposa cap
problema.

I l’esmena que ha fet també el Partit Socialista, en
referència al primer punt. Ja ho han dit, nosaltres vàrem
presentar aquesta proposició no de llei dins el novembre quan
vàrem veure la necessitat que hi havia. Així també queda de
manifest que El Pi és a Menorca i es preocupa pels ciutadans
d’allà i ens ho fan arribar perquè nosaltres ho puguem dur aquí
en el Parlament. A part de presentar aquesta proposició no de
llei, vàrem fer una esmena en els pressuposts, perquè es
destinessin 200.000 euros a fer aquest centre integrat. En aquell
moment se’ns va dir i se’ns va fer una esmena perquè es fes un
estudi de viabilitat de 20.000 euros i jo ara, passats aquests 2
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mesos vaig dir, per ventura ja s’ha fet l’estudi i ens diran que
sí. Veig que encara no ha estat així i m’hauria alegrat més que
hagués passat això.

De totes maneres, en aquell moment, hi havia aquestes
sospites que per ventura s’hauria d’utilitzar l’antic edifici del
port per a altres temes com els jutjats, que ha dit el Sr. Castells.
Però sembla ser que s’ha encaminat pel bon camí per a un altre
lloc i això ha alliberat i ha fet més viable aquesta opció. Per
tant, sí que agrairíem que, malgrat acceptem l’esmena en
l’estudi de viabilitat, si és viable es miri i es pugui començar a
executar dins els pressuposts d’enguany. Jo crec que des d’El
Pi també s’ha manifestat en diverses ocasions, que apostam per
la Formació Professional, pensam que és una bona manera de
qualificar les persones i dignificar les feines que tenim a les
illes. I crec que és important que hi apostem, ja no a curt
termini, sinó a mig i a llarg termini.

Per tant, pel que fa al Sr. Aguilera també el que ha dit sobre
qui hauria de fer aquesta aportació, jo confiï que sigui el
Govern el que ho posi en marxa. De totes maneres també
sabem que hi ha dificultats econòmiques, jo també convit al Sr.
Aguilera que els seus de Madrid demanin per a un millor
finançament i així també ho podria fer el Govern, però confiï
que es puguin entendre de qualque manera i fer un conveni
entre ajuntament, Ports, consell i Govern, si fos necessari. Però
jo crec que l’important és que es tiri endavant.

Tornar agrair a tots el suport a aquesta proposició no de llei.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entenc que accepta les esmenes proposades pel
Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca.

Essent així i acabat el debat, passam a votar la proposició
no de llei RGE núm. 16091/16.

Vots a favor?

Per unanimitat s’aprova.

En conseqüència queda aprovada, per unanimitat, la
proposició no de llei RGE núm. 16091/16, relativa a creació
del primer centre integrat d’FP a Menorca.

2) Proposició no de llei RGE núm. 207/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la regulació dels
llocs de feina de caràcter docent per a la realització de
funcions específiques d’assessorament tècnic docent a
l’àmbit de la conselleria competent en educació.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 207/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la regulació dels llocs de feina de caràcter docent per
a la realització de funcions específiques d’assessorament tècnic
docent a l’àmbit de la conselleria competent en educació.

El mateix grup autor de la iniciativa ha presentat una
esmena de modificació de l’esmentada proposició no de llei,

sota el RGE núm. 2390/17, la qual, d’acord amb la resolució de
Presidència sobre la interpretació de l’article 173.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, s’haurà de
considerar com a una proposta de modificació dels termes de
la iniciativa, article 174.4 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears. I conseqüentment serà necessari que cada grup no
s’oposi a la seva incorporació perquè pugui ser votada.

No obstant això, el Grup Parlamentari Mixt podrà defensar
el text de les modificacions que pretén d’introduir a la seva
pròpia iniciativa al llarg de la seva defensa.

Per tant, per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, Ciudadanos presenta una
iniciativa sobre la regulación de los puestos de trabajo de
carácter docente, para la realización de funciones específicas de
asesoramiento técnico docente en el ámbito de la conselleria
competente en educación. Nosotros hemos realizado una
enmienda, donde se aportan ligeras modificaciones en la
motivación, pero no se ha modificado en absoluto la propuesta
de la enmienda.

Y paso a explicar la enmienda en si y explicar la
problemática y proponer la solución de la propuesta. De
acuerdo a lo que dispone el artículo 36.2 del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares, corresponde a la comunidad
autónoma en materia de enseñanza y la competencia del
desarrollo legislativo y de ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. La
educación es el motor del desarrollo y bienestar de un país y los
continuos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual
demandan una constante y reflexiva adecuación del sistema
educativo a las emergentes demandas de aprendizaje. La
transformación del sistema educativo es el resultado de un
esfuerzo sostenido y constante, tanto en la mejora de la práctica
educativa, como en el desarrollo de los instrumentos y
normativas adecuados. Esfuerzo que sólo es posible realizar
con la colaboración permanente y respetuosa de todos los
actores.

Al respecto se considera un pilar fundamental el
profesorado y especialmente su función de asesoramiento
técnico docente a la propia administración educativa, impulsora
de dicha transformación. Pero hoy por hoy no existe una
normativa que regule reglamentariamente el régimen jurídico
del puesto de trabajo de asesor técnico docente. Esta anomalía
legal nunca ha sido subsanada, más bien al contrario, ha sido
consentida y utilizada a conciencia por los diferentes partidos
políticos que han conformado los sucesivos gobiernos de turno
con la finalidad de aprovechar este vacío legal para asignar
estas plazas arbitrariamente a dedo, sin convocatoria pública,
a personal docente cuyo mérito es la afinidad ideológica a los
partidos del poder.

Tenemos que saber que el número y las funciones de estos
puestos de trabajo se desconocen y en la mayoría de los casos
no tienen nada que ver con las que en principio se presuponen
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a un asesor técnico docente, siendo en numerosas ocasiones
funciones administrativas que deberían ser realizadas por el
personal de Servicios Generales.

Por todo ello se hace necesario, y aquí ya... la enmienda
sigue igual, incluir en la plantilla del funcionamiento de la
Conselleria de Educación estos puestos de trabajo de carácter
docente para la realización de funciones específicas de
asesoramiento técnico docente que se adscriban a los diferentes
órganos superiores y directivos de la conselleria competente en
materia de educación y en un número de plazas determinado.

Consideramos que es importante también establecer los
criterios, funciones, para la clasificación de estos puestos de
carácter docente en el ámbito de la administración educativa
que pueda desempeñar el funcionariado docente en activo y
conocedor del funcionamiento de los centros de la práctica
pedagógica diaria y de las necesidades para la aplicación con
éxito de los currículums y, muy importante también es realizar
una convocatoria pública de estos puestos de manera que quede
amparado en la normativa vigente respetando los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad establecido en
el artículo 78 del texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo en
2015, de 30 de octubre.

Además el artículo 74 del texto refundido dispone que las
administraciones públicas estructurarán su organización a
través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán al menos la
denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas en su caso a que estén
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias, dichos instrumentos además dice que serán
públicos.

Por todo ello, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía
propone que: el Parlamento de las Illes Balears insta al
Gobierno de las Illes Balears a elaborar una normativa por la
que se regulen específicamente los puestos de trabajo de
carácter docente para la realización de funciones específicas de
coordinación, asesoramiento técnico docente en el ámbito de la
conselleria competente en materia de educación y en la que se
desarrollen las funciones del puesto de trabajo, los requisitos
que debe reunir el personal para la provisión de los puestos, la
forma de provisión en base a mérito, capacidad, transparencia
y publicidad y el procedimiento de creación e inclusión de los
mismos en las plantillas de funcionamiento de personal
docente, su modificación o supresión.

Con esto nosotros lo que queremos es conseguir que en la
Conselleria de Educación en este caso no... ningún puesto de
trabajo pueda ser ocupado por personas que no se han
presentado a una convocatoria pública. Creo que es algo que
está existiendo desde siempre, que muchas veces por la inercia
nos podemos creer que es algo lógico, normal y que está bien,
que da igual, pero no se ajusta a la legalidad, no es justo para
todo el resto de personal que puede ocupar estos puestos de
trabajo, no es justo para la ciudadanía porque al no saber si son
plazas necesarias o no necesarias o que podrían estar ocupadas
por otras personas de Servicios Generales, al desconocer todo
esto tampoco sabe la ciudadanía cómo se gasta el dinero de sus

impuestos. Entonces, creo que es un buen momento para
reflexionar y para saber que, aunque se lleve haciendo durante
mucho tiempo, no es correcto.

Hay personas que comentan que, bueno..., que estos
asesores docentes llevan muchos años ya dentro de ese puesto
de trabajo, pero lo cierto y verdad es que han entrado a dedo,
por enchufe, tampoco... aunque llevan muchos años la forma de
acceso no ha sido la correcta. 

Por eso nos queremos centrar en todos esos puestos de
trabajo a los que la persona ha accedido a un puesto donde no
ha salido a convocatoria pública. Recordemos que hasta incluso
los de libre designación tienen que salir en convocatoria
pública. 

Por lo tanto, queremos que la administración sea
transparente, que esté ocupada siguiendo la legislación que hay,
la vigente, y bueno, creo que es razonable, justo y se tendría
que apoyar este cambio de funcionamiento que hasta ahora no
ha sido correcto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Els Grups Parlamentaris
MÉS per Mallorca i Socialista han presentat l’esmena RGE
núm. 2374/17. Per a la seva defensa té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Bel Busquets, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies. Des de MÉS per Mallorca estam d’acord
amb el sentit general d’aquesta proposició no de llei perquè
estam d’acord amb la regulació dels assessors tècnics docents
que en un gran nombre garanteixen el desenvolupament
adequat dels diferents programes que es gestionen des de la
conselleria, que en algun lloc de treball també necessita un
nivell de confiança del càrrec polític de què depèn; hi ha perfils
molt tècnics que no impliquen un perfil polític i que haurien de
ser coberts per personal... que s’anomena CAIB de Serveis
Generals. 

No és cert que no s’hagi ofert res i que aquest personal vagi
en augment, en augment, en augment. Si miram les dades a
l’any 2014 hi havia 194 ATD; el 2015 ja hi va haver una
reducció de 49 persones i varen quedar en 145, i ara, el 2016,
n’hi ha 132, són 62 menys que al principi de la legislatura. Ja
hi ha hagut una reducció d’un 32% d’aquest personal.

La conselleria, a més a més, té previst un pla de
reestructuració del personal. Prèviament s’ha fet una RLT
conjunta tant del personal de la conselleria com dels docents,
es volen analitzar les places i funcions dels docents que
treballen als Serveis Generals de la conselleria i s’ha vist que
una cinquantena dels ATD podrien ser substituïts per personal
administratiu CAIB dels quals també ja hi ha 209 persones. 
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Ara bé, aquesta substitució no es pot fer tota de cop, perquè
això significaria la paralització de la conselleria, s’aposta per
l’estabilitat de la Conselleria d’Educació. 

Per això, d’aquí l’esmena que presentam conjuntament els
grups MÉS per Mallorca i PSIB-PSOE que diu: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que es
regulin específicament els llocs de feina de caràcter docent per
a la realització de funcions específiques de coordinació,
assessorament tècnic i docent en l’àmbit de la conselleria
competent en matèria d’educació i que es desenvolupin les
funcions de lloc de feina, els requisits que ha de reunir el
personal per a la provisió dels llocs, la forma de provisió en
base a mèrit, capacitat, transparència i publicitat i el
procediment de creació i inclusió d’aquests a les plantilles de
funcionament de la conselleria, la seva modificació i
supressió”.

Com veu, hi ha la voluntat de la regulació i també la
voluntat de rebutjar la idea que aquí hi ha un modus operandi
obscurantista a la conselleria en què els llocs de feina es donen
per afinitat ideològica dels partits del govern. 

El que volen les persones que gestionen en aquest moment
la conselleria és l’aplicació d’unes polítiques que estiguin al
servei de la ciutadania d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per a la defensa d’aquesta
mateixa esmena té la paraula per part del Grup Parlamentari
Socialista el diputat Sr. Enric Casanova, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Veníem aquí a defensar aquesta PNL..., des del nostre grup
pensam que és una iniciativa necessària, està clar que el treball
dels assessors docents i els assessors tècnics docents és
imprescindible, però també creiem que necessita una certa
regulació, un cert ordre.

El que està clar és que els assessors tècnics docents tenen,
necessiten uns coneixements tècnics que alhora també tenguin
coneixements d’administració, però també que coneguin el dia
a dia dels centres.

Està clar que avui, a dia d’avui, sembla que els nombres són
molt alts, són molt alts, ja ha dit la Sra. Busquets que es van
reduint, però també hem de ser conscients que tampoc no es
poden eliminar si en fan falta tal vegada, hi ha diferents
assessors docents que estan en diferents bandes i que han de
continuar perquè desenvolupen una tasca administrativa, però
que té un fort contingut pedagògic i, per tant, necessita de la
seva continuïtat en aquestes bandes. Avui en dia tenim
assessors tècnics docents tant en la Conselleria d’Educació, fins
i tot tenim en l’IAQSE, en la Universitat, tenim assessors
tècnics docents també en la Conselleria de Cultura perquè fa
falta.

Està clar que sí hi ha una voluntat, ja ho he explicat, de la
conselleria d’ordenar aquest grup de gent, de regular i de
racionalitzar. Per això, veiem com des que ha arribat el Govern
a la conselleria hi ha un procés continu de reducció de les
places dintre d’aquest procés de reestructuració i de regulació,
perquè realment el que es fa és per una banda reduir cap a
l’eliminar tots aquells que poden ser substituïts per Funció
Pública, també hem de dir que moltes vegades Funció Pública,
i sobretot la legislatura anterior, Funció Pública no pretenia
augmentar plantilles, per tant, moltes vegades s’ha hagut de
recórrer a aquest tipus de places i creiem que ara que retornem
a una situació més normal, entre cometes, puguem retornar el
personal de Funció Pública, com he dit, que faci les tasques de
caràcter purament administratiu.

També una altra idea és donar estabilitat a aquests assessors
tècnics docents i per això s’ha de regular la forma d’accés i que
si s’accedeix a unes places tal vegada no de manera definitiva
perquè això pot crear-se, però almenys donar-los una certa
estabilitat, unes comissions de serveis que vagin cap als tres
anys per poder assegurar la continuïtat d’això. 

Finalment, una cosa que es fa ara, que no s’havia fet mai,
que aquest personal no depengui de la Direcció General de
Personal Docent sinó que depengui de la Secretaria General
tècnica de la conselleria per coordinar conjuntament tant el
personal de Funció Pública com el personal de la CAIB. 

Està clar que es veu una necessitat que hi hagi, també es
veuen unes necessitats d’ordenar, de regular la forma d’accés
mitjançant els principis, però també està clar que no podem
tenir un discurs que tothom està allà dintre per enchufe i a dit.
És a dir, aquestes places s’han creat, estan ocupades durant
molt de temps per gent que fa una feina tècnica, però també una
feina de caràcter pedagògic important. Per tant, dir que tots
estan allà... que han entrat d’una manera una mica... sui generis
jo crec que ens ho hem de pensar, no pot ser aquesta situació
de, de... de dubte, d’obscurantisme que es vol tintar a la PNL. 

En definitiva, pensam que sí pot, que sí ha d’haver assessors
tècnics docents, sí que s’ha regular, ho he estat mirant i, per
exemple, a la Comunitat Valenciana també es regula perquè
està clar que en algun moment han hagut molts, per tant, hem
de posar els assessors tècnics docents necessaris i de la forma
més adient possible. Per això, hem presentat conjuntament
aquesta esmena, per poder regular aquest procés i poder regular
tot el camí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Núria Riera,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
votarà a favor d’aquesta proposta perquè vol avançar en la
regulació i adaptació a la normativa de la Funció Pública de
llocs de feina d’assessors docents. Hem de dir, a més, que
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consideram que són llocs necessaris perquè les peculiaritats de
les funcions que es despleguen a la Conselleria d’Educació
requereixen d’un personal docent a vegades a determinades
àrees i, per tant, especialitzat en la matèria. Però també és
veritat que és necessari avançar en la reglamentació del
procediment de convocatòria de selecció per donar garanties de
transparència i objectivitat als processos de cobertura de
places. 

Des del Grup Parlamentari Popular volem recordar que la
legislatura passada es va criticar l’existència d’assessors
docents per part dels grups polítics que ara governen. Per tant,
seria positiu que donassin mostres també de coherència política
i en aquest sentit avançar definitivament en la línia que ja es va
iniciar l’any 2015. Vull recordar en aquest sentit que l’any
2015 per part del Govern del Partit Popular es varen posar en
marxa mesures de transparència per al nomenament de personal
docent, arran que s’havia qüestionat el procediment de
nomenament que a més es feia des de feia anys, des de les
transferències estatals d’educació a la nostra comunitat, com
crec que ja han comentat altres grups. 

En primer lloc, a principis de l’any 2015 es varen començar
a fer públiques les adjudicacions de places a interins,
substitucions de places vacants que abans no es feien i, a més,
amb periodicitat setmanal. Posteriorment es varen començar a
publicar també les comissions de servei de personal docent tant
per a funcionaris de carrera com per a interins, que tampoc no
es feia. I finalment, també es va crear a finals de legislatura un
grup de feina per analitzar aquestes places d’assessor tècnic
docent i assessor docent, ATD i AD, per concretar les seves
feines, les funcions que despleguen, valorar quina realment
correspon a personal assessor i quines s’haurien de substituir
per personal funcionari de serveis generals, per cert, tasques
més pròpiament administratives com sembla que han continuat
fent a principis d’aquesta legislatura. 

Totes aquestes mesures es varen posar en marxa d’acord
amb les peticions de la Mesa sectorial d’educació dels sindicats
representats als quals es va retre comptes com pertoca. 

Per altra banda, quant al nombre de llocs de personal
assessor també és important tenir una mica de memòria
històrica, s’ha fet comentari amb relació a la reducció que
s’havia fet aquesta legislatura i s’ha comentat que era al voltant
d’un 30%. Vull recordar que l’any 2011 hi havia 240 assessors
docents i el 2014 el Partit Popular els va reduir a 180, per tant,
60 assessors manco amb el president Bauzá que amb el
president Antich. Si ara hi ha 150 vol dir que també s’ha seguit
en la línia de reducció iniciada pel Partit Popular, no sé si han
dit una xifra posterior, però en tot cas se continua una línia de
reducció, front una xifra desmesurada que hi havia fa una sèrie
d’anys. Encara que no és important relaxar aquesta tasca i fer
un estudi seriós, com consideram, del nombre d’assessors
imprescindibles. 

Per altra banda, vull posar també damunt la taula que el cost
de les nòmines del personal docent que suposa que estiguin
ocupades aquestes places d’assessor docent permetrien, si es
reduís el nombre d’AD i ATD, alliberar part de partida
pressupostària de capítol 1 que continua, a més, amb una
despesa aproximada del voltant de 6, 7 milions d’euros, que

tant també es va criticar l’anterior legislatura, per coherència
política també aquesta reducció havia d’anar acompanyada amb
una reducció del capítol 1 destinat a assessors docents i a
comissions de serveis en aquest sentit o per aquest sentit. Això
tenint en compte que hi ha elements del pressupost educatiu
que estan infradotats, com personal de suport educatiu, plantilla
docent en els centres públics, les ràtios que evidentment es
podrien disminuir si es dotassin millor les partides de reforç de
plantilles en els centres educatius o ajudes a la nòmina de
concertada, seria una redistribució, per ventura, eficaç dins el
capítol 1 d’educació.

Com a darrer argument, que també reforça el sentit positiu
del nostre vot a aquesta proposta, consideram important
destacar que també a l’anterior legislatura per primera vegada
es va posar en marxa la plantilla del personal docent dins la
Conselleria d’Educació, que tampoc no n’hi havia. Per tant,
seria positiu avançar la inclusió dels AD en aquestes plantilles
estructurades o fins i tot he sentit comentar amb relació a
l’elaboració d’una RLT o relació de llocs de feina, que és
encara més completa que una simple plantilla amb els requisits,
les característiques dels llocs de feina i, a més, es podrien
aprofitar les eines que per a aquestes funcions es disposa dins
l’Administració autonòmica, que són una sèrie de plataformes
de recursos humans molt costoses que permetrien dotar amb
més objectivitat aquests llocs de feina i, a més, fer viables i
aprofitables totes aquestes plataformes que ja disposam dins de
l’administració. 

Finalment, quant a l’esmena presentada la valoram
favorablement, l’important és que s’avanci en aquesta matèria,
l’important és la voluntat de regular. En principi fins i tot no
seria necessari elaborar una normativa, com diu la proposta
inicial, perquè la normativa de la funció pública ja és supletòria
a la legislació específica educativa, però en tot cas si es fes una
normativa específica ens sembla bé i si es regulàs sense fer una
normativa específica, sinó emprant les eines existents a dia
d’avui, idò també ens sembla correcte. L’important és que es
reguli, que es disminueixi i es redistribueixi la part de partida
pressupostària de capítol 1 que es podria dedicar a altres
necessitats de la Conselleria d’Educació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em sembla que avui hi
haurà unanimitat i consens en les dues iniciatives que avui se’ns
porten i bé, normalment no és així, però bé, em sembla ue ens
hem d’alegrar tots i totes i em sembla que els portaveus que
m’han precedit han explicat molt bé la situació que arrossegam
d’anys enrere i com s’ha intentat durant aquests anys, amb  els
diferents governs, intentar reduir aquest nombre. Sí que
sincerament ens agradaria que deixàs de ser ja d’una vegada
utilitzat per alguns partits polítics com a una forma recurrent a
l’hora d’utilitzar... que entenem perfectament que hi hagi un
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nombre molt determinat de persones de confiança que estiguin
al costat de les persones que arriben políticament a encarregar-
se de... idò sobretot de la direcció general o de determinats
llocs, però sí que aquest nombre sigui molt, molt reduït.

Compartim en certa forma també, amb Ciutadans, tot el
tema de la transparència, no? Aquestes dues formacions
demanem a les institucions que es faciliti tota aquella
informació necessària, i a la ciutadania, per veure que les coses
es fan.

Creiem que realment i ho han explicat molt bé tots els
portaveus com he dit anteriorment, no?, que la tasca de moltes
de les persones que treballen a Educació, igual que a altres
conselleries, són persones com per exemple, advocats,
economistes, informàtics o qualsevol altre tècnic o especialista
que necessiten d’aquesta formació a més a més d’un
coneixement, com deia el Sr. Casanova, respecte del dia a dia
de l’educació i, per tant, creiem que això s’ha de solucionar.

Vull comentar ja per acabar que és un tema que a part de ser
recurrent políticament, sí que s’ha dut a moltes meses
sectorials, però fins ara no hi ha hagut voluntat política de
solucionar o de posar ordre a la qüestió que avui ens toca.

I, sincerament esperem que aquesta iniciativa sigui... que
sigui aprovada i que realment en pocs anys i sí que comparteixo
el comentari que han fet sobre que no es podria fer
automàticament perquè, com han comentat i si algú té algun
conegut o alguna persona pròxima a la gent que està fent feina
a Educació, si avui per avui era un any o dos anys... es fes
aquesta substitució automàtica traient a oferta pública aquests
llocs de feina seria realment una mica caòtic, no?, i per tant, sí
que... recordar també i apart d’això i una qüestió que ens
preocupa és que no només són, com deia la Sra. Ballester, que
siguin persones a dit, sinó és que fins i tot interins -interins- que
ocupen aquesta feina en algun moment de la seva carrera han
estat cridats perquè tal vegada els han ofert... o cercaven un
perfil molt concret.

Ho tornem a dir, esperem i desitgem que aquestes
oposicions, concretament, que estem aquí dient, no?..., i que el
Govern treballi per intentar treure a concurs públic totes les
places necessàries per deixar de tenir un elevat índex d’interins
com ja hem comentat moltes vegades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, estam
d’acord que es necessari desenvolupar les funcions i els
requisits per a l’aprovació dels llocs de feina dels assessors
tècnics docents, una qüestió que fins aleshores no ha estat
massa clara.

Votarem a favor d’aquesta iniciativa perquè entenem que el
que es persegueix és una normativa que reguli una situació
concreta i faci més transparent la contractació de certs càrrecs.
De fet, fins fa poc no sabíem ni el nombre exacte d’ATD que
hi havia a la Conselleria d’Educació a cada legislatura. El
conseller Martí March va dir a plenari que actualment n’hi
havia 135, però s’ha parlat que hi ha hagut èpoques en què
s’han superat els 250. 

Jo no entraré de si el temps del Sr. Antich o si el temps del
Sr. Bauzá, quina temporada n’hi havia més o quina temporada
n’hi havia manco, sinó mirar les necessitats i especificar-les,
perquè també som conscients que el Govern que entra vol estar
envoltat de persones de la seva confiança i que l’ajudaran a
tirar endavant les seves polítiques. 

Entenem que la Conselleria d’Educació és molt grossa i hi
existeixen moltes àrees, però sí que sembla que els nombres
són elevats i no importaria que tots fossin ATD, s’ha dit que
fins i tot es podria ser administratiu.

És cert que moltes vegades són mestres o professors
funcionaris, però també és cert que aquesta gent que ocupa
aquests llocs de confiança tenen un substitut i per tant, és una
feina que també es dóna. 

Amb això què vull dir? Ho ha fet el Partit Socialista, ho ha
fet el PP, ho farien els mateixos de Ciutadans o qualsevol altre
partit per tirar endavant les seves polítiques, les seves
ideologies en temes educatius. Això no obstant, és cert que s’ha
de regular i ordenar.

La societat actual ara més que mai demana un exercici real
de transparència, no només paraules, i que es compleixi la llei
de transparència de la qual el Govern actual en fa tanta
bandera. Per tant, evidentment hi donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, malgrat el
seu propi to i les seves pròpies... la seva pròpia visió, d’alguna
manera... ja sap que li ho dic amb cordialitat, Sra. Ballester, la
seva visió conspirativa i paranoica en tots aquests temes, no?,
doncs malgrat això, votarem a favor, tal vegada hauria de servir
per reconsiderar aquesta visió, no?, que aquestes places es fan
servir per poder col·locar a dit tots els col·legues i tota la gent
amb qui hi ha una coincidència ideològica, no?

Jo crec que la figura aquesta, que ja s’ha explicat que són
comissions de servei, a part de tots els motius de caràcter
podem dir més pràctic i logístic que expliquen històricament
per què són utilitzats, jo crec que en part és normal i són
necessàries perquè, al marge d’aquesta visió conspirativa
política, crec que és normal que quan doncs un conseller, un
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equip volen tirar endavant una determinada política educativa,
necessiten el suport de persones que tenen una visió de
l’educació coincident amb ells, per exemple, doncs si vol
impulsar projectes d’innovació pedagògica, doncs els ha de
poder demanar a gent que... sí, que pot ser llavors també
tenguin una sintonia ideològica, però crec que aquest no ha
estat el mòbil principal.

Com deia, crec que l’existència d’aquestes comissions de
servei, que jo també estic d’acord amb vostè que s’han
d’objectivar, tenen una explicació històrica del perquè s’han
anat creant. La justificació principal crec que és la dificultat
històrica, habitual de crear noves places, això ha estat sempre
així perquè evidentment a vegades quan es tiren endavant
projectes nous, projectes d’innovació són places que en aquell
moment no se sap fins a quin punt seran consolidables, després
també hem de tenir en compte que es tracta de perfils molt
específics, que la... la normativa de la funció pública en aquest
sentit és molt rígida, després també vostès com a partit liberal,
i és una visió que a vegades comparteixo amb vostès, hem
criticat també la rigidesa, l’excessiva rigidesa de les figures
funcionarials i com a vegades d’alguna manera el fet de tenir
alguns funcionaris que per dir-ho en to col·loquial són una joia
i no... i (...) que es jubilen, no? 

Per tant, que hi hagi mecanismes de flexibilitat, també té
alguns elements... uns elements positius i això ho hauríem de
reconèixer.

Aquestes dificultats històriques de crear places darrerament
encara ha estat més difícil perquè vostè sap que avui dia per...
vaja, per fer una convocatòria, per consolidar els interins,
doncs s’ha de demanar permís a l’Estat i s’ha de demanar
l’autorització de l’Estat. Per tant, aquestes dificultats
històriques als darrers anys encara han estat més grans.

Després, també hem de tenir en compte, hi he fet referència
d’alguna manera, que el personal, els professors... els
professors són un personal qualificat dintre dels funcionaris de
la comunitat autònoma és un personal qualificat, que té uns
coneixements, tenen un nivell de qualificació superior a la
mitjana, que tenen uns coneixements en temes d’innovació, en
temes pedagògics que realment són molt útils per ajudar a
desenvolupar les polítiques, tant de la Conselleria d’Educació
com -em sembla que la Sra. Busquets hi ha fet referència- a la
Conselleria de Cultura, és a dir, són perfils que són d’alguna
manera un capital humà que té la comunitat autònoma i que
està molt bé que a través d’una comissió de serveis, i per tant
amb flexibilitat, es puguin incorporar a projectes singulars.

Després també són persones que ja són funcionàries, per
tant, tot el discurs dramàtic de “los ponemos a dedo” i “los
amigos de los amigos”, “es un derroche del dinero público”, a
veure, són senyors que ja són funcionaris, ara ho comentava la
Sra. Sureda, a través d’una comissió de servei, que és una
figura que està contemplada a la normativa de la funció
pública, doncs se’ls destina a fer una funció particular i, com
deia la Sra. Sureda, doncs la seva feina habitual queda
substituïda per un altre funcionari, normalment interí. Nosaltres
com que també estem a favor de l’estabilització de la plantilla
de professors, tampoc no veiem bé que hi hagi 200 i escaig

professors que enlloc d’estar en la seva plaça definitiva,
estiguin fent aquesta feina, potser perquè el número és excessiu. 

Però ja dic, que crec que un determinat nombre d’aquests
professionals, d’aquestes comissions de servei, que els directors
generals puguin disposar de personal de confiança i ho dic amb
el terme més noble de la paraula de confiança, aquestes
persones no van a la conselleria a fer campanya pel partit ics.
No, van a la conselleria a desenvolupar projectes polítics,
també amb el sentit més noble de la paraula, que vol tirar
endavant la conselleria i jo crec que això qualsevol govern ho
ha de poder fer, evidentment dins d’un ordre. I totalment
d’acord amb vostè que es depuri això, si hi a un professor que
està cobrant el sou de professor, fent tasques d’administratiu,
aquí sí que estem perdent doblers, perquè evidentment
l’administratiu tindria una retribució menor i, per tant, no té
sentit, vull dir és una sobretitulació o hi ha un excés de
qualificació per fer aquesta feina.

I també em sembla bo per un tema de bon govern. Jo entenc
que un director general necessita algú i recorre a gent que
coneix, que sap que poden fer bé aquella feina, però realment,
en general, tots hauríem de ser més rigorosos amb aquest tema,
també penso per exemple amb els partits polítics, i quan
contractem gent, doncs acostumar-nos a primer definir quin
perfil volem i deixar això obert perquè moltes vegades tal
vegada algú que no coneixem, ens pot donar una sorpresa i ens
pot aportar coses que tal vegada, fins i tot millor que aquell que
coneixem. Per tant, jo això simplement considero que és un
tema de rigor professional, és a dir, a l’hora de proveir una
plaça, doncs abans de pensar amb aquella persona determinada,
pensar realment quines funcions ha de fer, quins requisits ha de
complir i fer una crida perquè es puguin presentar totes
aquelles persones que considerin que tenen el perfil.

I per tant, em sembla totalment correcte i aconsellable que
es normalitzi la provisió d’aquestes places, a través d’uns
criteris, com diuen vostès en el seu text, doncs en base al mèrit,
la capacitat, la transparència i la publicitat. Em sembla que és
un tema simplement de bon govern i d’actuar en l’administració
pública amb professionalitat.

Per tant, acabo, simplement ens ha de dir si accepta
l’esmena, que espero que sí, perquè jo crec que realment més
que una normativa nova, el que cal fer és normalitzar la situació
i crec que ja hi ha prou instruments en la normativa de la funció
pública, per normalitzar aquesta situació i vaja, no sé si li
sorprèn la nostra actitud favorable a la seva proposta, però tal
vegada servirà perquè no vegi tants fantasmes i vegi que tots
estem interessats en què millori la plantilla dels professionals
que fan feina a la Conselleria d’Educació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara procedeix a la suspensió de
la sessió, o no, per un temps de deu minuts. Volen continuar?
Bé, continuam.
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Ara procedeix la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta les esmenes i tendrà per a això
un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar decir que la
enmienda la aceptamos. Es una enmienda que cambia..., al
principio del texto quita la palabra “normativa” y solamente se
queda en “aprobar una regulación”, o “regular” creo que pone
aquí. Y al final de la propuesta quita “el funcionamiento del
personal docente” por “la conselleria”.

Aquí se han mezclado muchos temas cuando cada uno ha
expuesto las motivaciones. Agradecer a todos el apoyo de la
enmienda.

Yo creo que nosotros hemos hecho esta propuesta, no para
hablar sobre las funciones del asesor docente, nosotros ya lo
hemos dejado claro al principio de la motivación, la
importancia de cada puesto de trabajo que hay en la conselleria.
Únicamente estamos denunciando que hay puestos en la
conselleria que no están en la relación de puestos de trabajo,
que no están, por lo tanto, en un número determinado, y que
tampoco se conocen sus funciones ni sus requisitos, es decir,
son puestos que de pronto aparecen y creemos que esto no
puede ser. No es porque el puesto en si sea o no sea importante,
a veces lo de “esos docentes” como un eufemismo, porque no
todos son asesores docentes, también hay de servicios
generales, o incluso puestos que a lo mejor, como no se sabe,
como es todo que no se sabe, pues entonces así estamos, que va
entrando gente.

Lo que a mi me ha sorprendido mucho es el alto número de
estos puestos que hay en la conselleria, no por el puesto de
asesor docente, o de servicios generales, el alto número de estas
personas que han accedido sin una convocatoria pública, de tal
manera que, sin esas personas, no pueda funcionar la
conselleria. Quiero decir, que una denuncia que hacíamos
Ciudadanos, que nos creíamos que habría 30 o 40 personas,
poco a poco han ido saliendo y se han ido publicando y al final
parece que son 100 y pico de personas, que han accedido sin
convocatoria pública. Yo no pongo en duda la aptitud de las
personas que están ahí. Lo que no puede ser..., porque también
hay muchos profesores, yo no pongo en duda la aptitud de
ninguno, pero si hay una plaza para poder acceder a ella, pues
obviamente debe haber convocatoria pública.

Tampoco pongo en duda que efectivamente, los asesores
docentes seguramente tienen que ser cargos de libre
designación; es decir, cuando hay un proyecto educativo y tu
tienes que ponerlo en marcha, está claro que tienen que ser
personas afines a como lo quieres poner a cabo. Pero es que
incluso, como he dicho antes, incluso los cargos de libre
designación tienen que entrar por convocatoria pública. Y
nosotros habíamos puesto una normativa específica para estos
cargos y asesores docentes, yo hablo de asesores docentes, pero
es que lo que hay en la conselleria son gente que no hace de
asesor docente. Queremos regular todos estos puestos de
trabajo que no existen, haciendo una relación de puestos de
trabajo, y el que sea para asesor docente, que entre con
convocatoria pública, mediante una normativa específica para

ellos, porque nosotros entendemos que si, por ejemplo, hay una
nueva ley de educación, para ponerla en marcha, se necesitarán
asesores docentes para ese proyecto. Por lo tanto, al final
ponemos que en esta normativa también se hable de cómo crear
esas plazas, o sea el procedimiento de creación para incluirlo
en las plantillas y luego su modificación o su supresión, cuando
ya no se necesite.

Es decir, está claro que, primero, que ahora hay personas en
la conselleria que no realizan asesoría docente, sino que son
otras cosas, esto regularlo. Y no es tan difícil regularlo. Yo no
digo que lo vayamos quitando poco a poco. Yo digo que si
tenemos que mantenerlo y quitarlo poco a poco, pero al menos
que se mantenga..., o sea, que salga en la relación de puestos de
trabajo, que tiene que haber 20, 20, que necesitamos 300, 300,
pero que esté en la relación de puestos de trabajo, que se digan
las funciones de cada puesto, que esté en los requisitos. Es
decir, que sea transparente y que sea con convocatoria pública.
Que en vez de ofrecerse si es de servicios generales, que no
salten interinos de la bolsa de interinos y pasen a estos puestos
de servicios generales, sino que estos puestos salgan en las
bolsas de interinos de servicios generales. Yo creo que es fácil,
si se quiere.

Y bueno, igualmente ha estado muy bien este debate.
Esperemos que el curso que viene todo esto esté regulado, que
sea el número que sea, ya esté saliendo en la relación de
puestos de trabajo y bueno, nada más. Sólo comentar que
aceptamos la enmienda y que creo que entre todos vamos a dar
un paso muy importante para que la Conselleria de Educación
realmente tenga el personal cualificado que requiere toda
conselleria.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I acabat el debat passam a
votar la proposició no de llei RGE núm. 207/17, amb l’esmena
incorporada que han presentat conjuntament el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca i el Grup Parlamentari
Socialista. 

Vots a favor?

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 207/17, relativa a regulació
dels llocs de feina de caràcter docent per a la realització de
funcions específiques d’assessorament tècnic docent a l’àmbit
de la conselleria competent en educació.

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