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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, Sra. Presidenta, María José Ribas substitueix Sandra
Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha més substitucions...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Perdone, Marta Maicas substitueix Laura Camargo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, si no hi ha més substitucions, començam el
debat, passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7046/17 i
7120/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7046/17, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i
MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement de drets del
professorat interí.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7046/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, Podem
Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixements de
drets del professorat interí.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Enric Casanova, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Venim avui a presentar aquesta
proposta no de llei, aquesta proposició no de llei, aquesta
proposició no de llei la presentam conjuntament el Grup
Socialista, Podem i MÉS per Mallorca per poder resoldre una
cosa que consideram que és un greuge comparatiu entre
diferents treballadors del sector públic, ja que consideram que
l’accés a l’activitat política és un accés que està reconegut a la
Constitució Espanyola, la participació en la vida política està
recollida a l’article 9 i també en el mateix article 9 de la
Constitució Espanyola, article 9.2, diu que correspon als poders
públics garantir aquesta participació i remenar els obstacles que
ho puguin impedir.

Nosaltres consideram que tal com està avui dia establert hi
ha un greuge comparatiu dintre del personal que treballa a
l’administració entre el personal funcionari interí i el personal
funcionari de carrera. El per què és molt clar, perquè l’EBEP,
en el seu article 87 reconeix la situació de serveis especials en
què els funcionaris de carrera poden passar a situació de serveis
especials quan obtenen un càrrec de caràcter públic o un altre
tipus de feina. En canvi, la Llei 3/2006, de la funció pública,

també parla d’aquesta situació de serveis especials, però parla
de funcionaris de carrera sense distingir si són funcionaris de
carrera o interins.

El que està clar és que per part de tota la legislació
europea... n’hi ha unes constants referències que tots els
treballadors s’han assimilar i han de tenir els mateixos drets
tant el funcionari públic com el funcionari interí, de fet hi ha
sentències que així ho reconeixen i s’han donat diferents casos.

Quan parlem de la vida política es dóna la situació que en
la vida política, és clar..., la vida política va paral·lela a la vida
professional i concretament els funcionaris interins de caràcter
docent, a causa de la seva contractació, que és una contractació
de caràcter anual malgrat ser interins, tenen una contractació de
caràcter anual, el que fan és que si es dediquen a la vida
política aquesta... aquest dret de reconeixement d’estar en actiu
dintre de l’administració se’ls atura. Per tant, moltes vegades
veuen com hi ha un greuge comparatiu perquè hi ha moltes
persones que voldrien dedicar-se a la vida política, però no
poden perquè dedicar-s’hi comporta llastrar la seva vida
professional la resta del temps, sobretot en el cas de personal
docent perquè les llistes d’interins, a més a més, s’organitzen
cada any en funció d’aportació de mèrits i de temps treballat,
etc., i per tant, el temps que es dediquen a la vida política...

Per tant, nosaltres pensam que s’hauria de rectificar això i
per això proposam aquesta proposició no de llei en la qual
instem el Govern a fer els canvis necessaris perquè els
funcionaris docents interins tinguin la condició d’assimilada a...
serveis especials. Els serveis especials, l’EBEP els reconeix i
per tant, aquella gent que exerceixi un càrrec polític quan
retorni tengui els mateixos drets que tenia quan ho va deixar i
que tingui els mateixos drets.

Per tant, també instem a realitzar els canvis per reconèixer
l’antiguitat en el cos docent a aquells professors, a aquell
professorat, a aquell personal que està exercint càrrecs polítics
i també els canvis necessaris perquè el personal... la Llei de
funció pública per evitar aquest distinció de drets entre
personal interí i personal de carrera que és el que enganxa amb
l’esperit europeu que tots els treballadors tenen el mateix dret.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a la defensa per part del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el diputat
Sr. Salvador Aguilera, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom, i bé,
aquesta iniciativa -com ja ha comentat el Sr. Casanova- és
presentada conjuntament amb el PSOE i MÉS per Mallorca, i
vull comentar que és una qüestió que, si no anem errats,
inicialment fa temps aquests funcionaris interins ja tenien
aquest dret o en algun moment en alguna legislatura es va
reconèixer, però que en el seu moment es va eliminar.
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Em sembla que el Sr. Casanova ha explicat perfectament
quina és la situació i la discriminació, en aquest sentit també
nosaltres volem fer especial èmfasi en... o almenys des de
Podem moltes de les persones que hem donat una passa per
dedicar-nos a la política som persones que venim de molts
d’indrets, de molta tipologia de feina i en aquest cas, igual que
moltes de les forces que avui tenen representació aquí al
Parlament segurament que veuran en les seves files alguna
persona a la qual segurament afecti aquesta mesura i amb tot
el... greuge comparatiu que suposa.

En aquest sentit sobretot... és a dir, ho ha explicat molt bé
el Sr. Casanova, el tema dels interins, igual que per exemple a
l’empresa privada una persona que és contractada demana una
excedència per dedicar-se al món de la política o al món
sindical, en un cas, dins de la funció pública -com s’ha dit-
veiem que... en aquest cas o renuncies a la teva feina, perquè...
sobretot faig present que moltíssimes persones de les que avui
per avui es dediquen a educació són interins perquè no hi ha
hagut oposicions durant molts d’anys o no s’han convocat
determinades places i per tant, aquesta situació és una situació
que afecta directament moltes de les persones que ens
dediquem, com és el meu cas, i el d’altres companys i
companyes,... aquest sentit.

També vull fer present a tots els diputats i diputades
d’aquesta comissió que ja en el seu moment això va... en la
mesa sectorial corresponent, els sindicats ja varen arribar a un
acord i varen comentar que es traslladaria a... per la part
política i en aquest cas via parlamentària per intentar que el
Govern prengués les decisions necessàries, i és així com s’ha
comentat la possibilitat de modificar un article de la funció
pública i per tant, és una qüestió que ja havíem tractat i estava
ja... hi havia un consens per part tant de la conselleria com dels
sindicats.

I ja per acabar també, perquè es facin una idea, en aquest
cas companys i companyes que han decidit ser representants
sindicals dins el món de la funció pública sí que tenen aquest
reconeixement de punts, per exemple, i qualsevol de nosaltres
no el tenen, o en aquest cas hem hagut..., idò bé, de veure com
no poder durant una legislatura o dues legislatures, imaginin-se
vuit anys sense poder computar cap tipus de... de sumar punts,
com diríem, a la borsa d’interins suposa per a moltes d’aquestes
persones quedar fora o que no tinguessin feina i per tant,
nosaltres... com... .. votarem a favor, després ja veurem...
comentarà el Sr. Casanova el tema de les esmenes que ha
presentat El Pi i nosaltres només comentar bàsicament les tres
primeres, són una petita variació respecte d’això, i la quarta que
ha presentat és una d’addició i creiem que realment en aquest
sentit la proposta anava quant al món de l’educació i entenem
que segurament, doncs, que aquesta sigui extensible a qualsevol
interí de la CAIB. Després ja veurem com queda aquesta
esmena.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la
diputada Bel Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, presidenta. Com bé han anat explicant els
meus companys és cert que la decisió de dedicar-se a l’exercici
d’activitats de caràcter polític i càrrecs de gestió política és
personal i individual, entenem que és un servei a la ciutadania
pel qual ens hem de sentir orgullosos i orgulloses, i també seria
positiu, per regeneració democràtica, defugir del fet que
aquesta dedicació no es transformi en una professió.

La decisió de dedicar uns anys a la política institucional ha
de ser una decisió lliure i temporal sense que aquesta decisió
afecti de manera significativa la carrera professional posterior,
tot i que hi ha sempre necessitat de formació i adaptació a la
reincorporació al lloc de treball. És a dir, hem de vetllar per
permetre que després de l’exercici d’un càrrec públic tothom
pugui retornar a la seva vida laboral i professional anterior en
les mateixes condicions que quan la varen aturar per dedicar-se
a una activitat de servei públic, com és ser càrrec polític.

Ja han explicat extensament la situació dels funcionaris de
carrera interins a funció pública, però el cas de dins del món de
l’educació és especial, el gran nombre de personal funcionari
interí, que arribaria a un 33%, persones que fins ara si es volien
dedicar de manera temporal a càrrecs de naturalesa política han
de renunciar a la seva vida laboral i a la seva carrera docent. A
més, per poder treballar de professorat interí es té molt en
compte l’experiència computada com a temps de treball, per la
qual cosa qualsevol persona que passi a aquesta situació
assimilada de serveis especials, per al funcionari de carrera es
veu trastocada la seva possibilitat de retornar a la carrera
docent ja que perd aquest reconeixement i per tant aquesta
puntuació lligada al fet de l’antiguitat. 

Entenent que el temps dedicat a la política institucional són
anys de servei públic i la dedicació a la docència és també un
servei públic, en aquest cas docent, hem presentat de manera
conjunta aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha presentat les
esmenes RGE núm. 10791, 10793, 10794 i 10814/17. Per a la
seva defensa té la paraula la diputada Maria Antònia Sureda,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyores diputats. Bé, primer
voldria fer una diferenciació dels funcionaris que s’han
presentat a un procés selectiu i han hagut de passar unes proves
moltes vegades complicades per tenir, de fet, poder ser
funcionari. 

Dit això, nosaltres el fons de la proposició no de llei ens
sembla bé, és una reivindicació molt demandada, és cert que
des d’Educació o des dels professors, però així com s’ha dit
que és un greuge comparatiu respecte de les diferents
sentències o les normes europees d’intentar equiparar el tema
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del funcionariat i l’interinatge, també és cert que pensam seria
desigual amb tots els interins de la CAIB, i jo ho estendria fins
i tot a les altres administracions de la comunitat com consells
i ajuntaments.

A posta hem presentat aquestes esmenes perquè els canvis
que matisam en el punt 1, 2 i 3 van encaminats a estudiar
aquests canvis reglamentaris perquè el que podria suposar
afegint el punt 4, és a dir, seria un augment econòmic i de
despesa evidentment més gros, pensam que si s’havia estudiat
per fer-ho fent aquesta proposició no de llei evidentment
variarà si s’aplica a tots els funcionaris de la CAIB.

Per tant, en primer lloc, el que hem fet és en el primer punt
instar a realitzar els canvis reglamentaris i veiem que... per dues
coses, pel que he dit, per si s’amplia i perquè es puguin evitar
errades o contradiccions i incompatibilitats en el reglament. 

En el punt 2 també aquest canvi va referit en el mateix
sentit, fer els canvis necessaris per reconèixer al professorat
l’antiguitat. Hem afegit el “si escau” perquè evidentment ha
d’anar relacionat amb el possible estudi que es presentaria en
el punt 1. També en aquest punt llevam el tema de la
retroactivitat perquè pensam que sempre que hi ha hagut una
modificació de barems d’interins, tant de reconeixement de
cursos, d’idiomes, de titulacions, etc., mai no s’ha fet de
manera retroactiva sinó que sempre s’ha fet una vegada aprovat
el canvi en el reglament. Per tant, què hauríem de dir: ho fem
aquesta legislatura, ho fem la passada? Crec que no és oportú
i, per tant, des del moment que s’aprovàs es podria aplicar.

I en el punt 3, com dic, de la mateixa manera també hem
afegit el “si escau”, per si l’estudi ho troba pertinent també si
escau fer els canvis normatius que pertoca a la Llei de funció
pública per poder reconèixer la situació al personal funcionari. 

I el punt 4, també ja ho he explicat, ja els ho he explicat una
mica, és poder fer extensiu aquests canvis a tots els interins de
la CAIB i al personal instrumental del Govern. Hem de pensar
que una persona que fa feina d’administratiu, de tècnic dins la
comunitat autònoma, si és interí i també es vol dedicar a la
política, que té el mateix dret que qualsevol altre professor,
també perd la seva feina perquè no té les oposicions. 

Per tant, crec que per ser equitatius i igualitaris tots els
interins de les nostres illes s’hauria de poder estudiar i aplicar-
se a tots. Per tant, aquí hi ha les nostres esmenes. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al 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, bones tardes a tothom. Bé, aquí
s’ha comentat l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic de l’any
2015, i jo vull fer una mica de recordatori del que diu l’Estatut:
l’article 10 fa referència a la regulació dels funcionaris interins

i estableix que són aquells empleats públics que ocupen una
plaça de manera temporal, bé perquè estan vacants o bé perquè
substitueixen el titular de la plaça o perquè hi ha unes
necessitats urgents sobrevingudes de caràcter transitori
temporal dins l’administració i els serveis públics. El mateix
article 10, a l’apartat cinquè, estableix que als funcionaris
interins els serà aplicable el règim general dels funcionaris de
carrera en tot quan sigui adequat a la seva condició. I això és
perquè si bé és cert que hi ha d’haver una igualtat de drets entre
iguals, també és cert que no hi pot haver una igualtat entre
desiguals.

Això és perquè hi ha una sèrie de principis a funció pública
que són els de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat que han
d’il·lustrar els processos d’oposició, de concurs-oposició pels
qual els empleats públics passen a tenir aquella condició de
funcionaris de carrera i, per tant, tenir dret a, a part d’haver
adquirit aquesta condició de funcionari, a ser proveïts d’una
plaça amb titularitat de lloc. Aquesta situació no es dóna als
funcionaris interins. 

Si és veritat, com deia, que hi ha d’haver una igualtat entre
iguals hi ha tota una sèrie de drets que al llarg del temps s’han
anat adquirint com, per exemple, se’ls ha reconegut drets
d’antiguitat que han incidit a més en les seves retribucions que
són exactament igual que la dels funcionaris de carrera, no hi
ha cap diferència econòmica pel fet que sigui interins o siguin
funcionaris de carrera; dret a la formació, fins i tot dret de
conciliació o en temes d’indemnitzacions en acomiadaments,
però no la consolidació d’un lloc de feina que no tenen en
propietat ni en titularitat perquè no hi han accedit mitjançant un
sistema d’accés de funció pública establert a la normativa
bàsica.

Per què dic tot això? Perquè hi ha tota una sèrie de
sentències que al llarg del temps, ja no des del 2015, amb
l’EBEP, sinó 2017-2017, que era l’EBEP anterior, el de l’any
84, on s’informen els principis de la funció pública, que
estableixen aquesta diferència entre funcionaris de carrera i
funcionaris interins, sentències del Tribunal Suprem i de
diferents tribunals superiors de justícia de comunitats
autònomes, i que estableixen que l’article 14, que estableix el
principi d’igualtat de la Constitució, no es veu vulnerat perquè
no hi ha cap discriminació quan es fa una diferència entre
desiguals, que és el que els deia al principi.

Jo, a efectes d’il·lustrar una mica més d’una forma més
propera això que estic exposant, recordaré als que no tenen
potser una història parlamentària anterior a aquesta legislatura
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 23 de febrer de
2016, de les Illes Balears, en relació amb el recurs 2011-2015,
que va ser presentat precisament per un funcionari que estava
en una situació interina, que en aquell moment ocupava un
càrrec al Govern de les Illes Balears, precisament era un
conseller, i era conseller, a més d’Administracions Públiques.
Aquest senyor, conseller d’Administracions Públiques, tenia
una plaça de funcionari interí al Consell de Mallorca, i va venir
amb serveis especials a la comunitat autònoma; era el Sr. Simó
Gornés; l’anomèn perquè a més és sobradament conegut per la
majoria dels que som aquí. Doncs en aquell moment aquest
senyor va passar a serveis especials amb un informe,
qüestionable, consider jo, tot i que respect qualsevol opinió en
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dret, però qüestionable, i així a base de peticions, preguntes,
recursos i impugnacions per part dels partits que ara avui en dia
governen i presenten aquesta proposta, a aquest senyor se li va
anul·lar la plaça. 

Vull recordar, per exemple, l’any 2012, la diputada Lourdes
Aguiló va fer preguntes titllant aquesta situació del Sr. Gornés
de moral i ètica vergonyoses que demanàs com a funcionari
interí la situació de serveis especials; l’any 2012 també vull
recordar que la Sra. Isabel Oliver va demanar un llistat de tots
aquells funcionaris que estaven en serveis especials per
comprovar si n’hi havia qualcun que s’havia atrevit a demanar-
ho essent interí. Hi va haver una proposició no de llei l’any
2012, signada per la Sra. Armengol i la Sra. Aguiló, amb
relació precisament a aquest fet, i per això ho repetesc, perquè
deia que això era una situació de privilegi, que la llei no ho
contempla, i que cap altre funcionari interí no ha pogut gaudir
mai, tot i haver ocupat un càrrec públic, i que aquest dret estava
viciat de nul·litat per manca del requisit essencial del
destinatari de l’acte, que era ser funcionari de carrera.

També per part de MÉS el Sr. Nel Martí l’any 2013 va
requerir informes a la Direcció General de la Funció Pública i
ens va demanar -ho dic per coneixement propi- que aplicàssim
el control de legalitat que tenien les administracions sobre els
actes, sobretot l’administració de Funció Pública, sobre els
actes d’altres administracions, i requeríssim l’expedient
complet per analitzar aquesta situació. I després l’any 2013 el
Sr. Gabriel Barceló també va fer una proposició no de llei en
què deia que era de dubtosa legalitat concedir serveis especials
a un funcionari interí per ocupar un càrrec polític, i que se
sol·licitassin a l’Advocacia i al Consell Consultiu informes i
dictàmens de legalitat per actuar en conseqüència.

Dic tot això perquè, clar, és convenient tenir una mica de...
ja no només dels fonaments jurídics sobre el tema, sinó
d’història política del que hem fet dins aquest parlament o dins
aquesta mateixa comunitat autònoma, i per tant crec que és
bastant incoherent presentar ara, a dia d’avui, després d’un
parell d’anys en què vostès ocupen, o les persones o els grups
que presenten la proposta, ocupen govern, presentar una
proposta que va totalment en contra del que varen manifestar
respecte d’un altre funcionari interí que era d’un altre partit fa
escassament dos o tres anys.

En relació amb la Llei de funció pública de les Balears
3/2007, que han comentat que regulava la figura del funcionari
dels serveis especials, i establia que era per a funcionaris de
carrera, és precisament perquè l’article 87 de l’EBEP diu que
els serveis especials van concedits en una sèrie de supòsits, que
no són només supòsits polítics, també els ho diré, i que
suposava un dret de reserva de plaça, i com a dret de reserva de
plaça és aplicable a aquelles persones que tenen plaça en
propietat. Per tant això és una de les raons fonamentals per la
qual no es pot aplicar a funcionaris interins sinó a funcionaris
de carrera.

I després, per altra banda, els he de dir que la situació de
serveis especials, com els deia, es produeix en més supòsits que
els merament polítics de gent que ocupa un càrrec
representatiu. Els vull recordar, per exemple, llocs de feina al
servei del Defensor del Poble, al Tribunal Constitucional,

reservistes de l’Armada o places de residents sanitaris, que són
casos potser més similars a funcionarials i no polítics. Per tant
presentar una proposta que a més fa referència únicament al
punt de vista polític tampoc no em pareix el més correcte.

Finalment, per tancar -no em vull allargar més-, he de dir
que votarem en contra precisament per aquestes exposicions,
tant la part més política que he dit com la part jurídica, i
sobretot perquè la mateixa llei de procediment administratiu, en
base a tot l’anterior, estableix els supòsits de nul·litat de ple
dret, i nul·litat de ple dret són aquelles resolucions o, millor dit,
perdonin, aquells actes administratius pels quals s’adquireixen
facultats o drets quan no es disposa dels requisits essencials per
a la seva adquisició. Per tant si nosaltres instàssim perquè es
produís una situació contrària a la normativa bàsica i es donàs
la possibilitat que quedàs legalitzada a nivell autonòmic la
possibilitat d’estar en serveis especials donaríem lloc a produir
actes nuls de ple dret, que per altra banda no em pareixeria el
més correcte ni el més congruent per part d’aquest parlament.

Aquesta és la nostra exposició. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup
donarem suport a aquesta proposició no de llei, entre altres
coses perquè no estic en absolut d’acord amb la lliçó de dret
administratiu que ens ha fet la Sra. Riera, perquè, em sap greu,
però la lliçó no és aplicable a la PNL, perquè aquí no es posa
en qüestió cap mena de figura jurídica de la funció pública, ni
dels funcionaris de carrera ni dels interins, llegeixi-ho bé. Aquí
el que diem -i prendrem la decisió política, la que sigui, la que
votem- diem que considerem que l’administració ha de fer els
canvis reglamentaris necessaris perquè el personal docent interí
que deixi l’activitat docent directe per assumir la situació
assimilada -entre cometes- a serveis especials, perquè
s’entengui el que volem dir, i per fer això no cal canviar res de
la normativa de funció pública, aquí només cal modificar la
normativa que regula el funcionament de la borsa d’interins, de
manera que garantim, als que perden els drets d’estar en
aquesta bossa perquè ocupen un càrrec públic, se’ls donin els
punts necessaris perquè garantim que quan tornin estiguin al
mateix lloc on estaven, i això és una decisió política, igual que
a la borsa d’interins es puntua amb tres punts tenir un doctorat,
per dir-ho així. 

Idò nosaltres instam el Govern a modificar la regulació
d’aquesta borsa d’interins perquè les persones que han deixat
la borsa d’interins per anar a ocupar un càrrec de
responsabilitat política, quan tornin estiguin en el mateix punt
on estaven.

Per tant aquí no estem donant cap dret a ningú que no hagi
de tenir, simplement instem el Govern a una actuació
d’oportunitat política, ja que considerem que una cosa que
afecta tanta gent..., perquè, clar, vostè ens ha parlat d’un cas
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concret, que jo no hi entraré, perquè vostè sap tan bé com jo
que en dret no hi ha dos casos iguals, no hi ha dos casos
idèntics, i hauríem de veure amb detall tota la informació que
fa referència a aquest cas. 

Pel que fa als retrets que ens ha fet, el que ha fet el meu
grup, el Sr. Nel Martí, va ser demanar informació demanar
informació, només faltaria que no puguem demanar informació,
després dels mangoneos que s’han fet en matèria de personal
i altres en governs del Partit Popular. Per tant em sap greu,
potser hem estat excessivament zelosos, però és que, clar, és
que por el humo se sabe dónde está el fuego, com diuen en
castellà, i per tant no s’estranyi que siguem tan zelosos perquè
amb tanta pilotada i tanta corrupció el mínim que podem fer és
ser zelosos d’aquests casos.

Per tant no entraré, com li dic, al cas puntual, sinó que aquí
estem afrontant un problema que afecta molta gent, i que em
sembla que tots reconeixerem que és injust que una persona que
està en interinatge pel sol fet que fa anys i panys que no es
convoquen oposicions i que per tant tenim una taxa
d’interinatge immensa, que a més a més aquestes persones es
dediquen a fer un servei públic i que per tant, tal com està ara,
perden els drets d’estar en aquesta llista, simplement que es
facin uns canvis de caràcter reglamentari perquè aquestes
persones, quan tornin, estiguin en el mateix lloc en què estaven.
Per tant crec que aquesta és l’aproximació correcta al que es
proposa, jo almenys ho entenc així, i ho he volgut defensar de
forma tan vehement com altres han defensat la seva postura.

Respecte dels altres punts, perquè aquest és, diguem, el punt
principal, i respecte de les esmenes també que ha presentat El
Pi, la veritat és que amb l’esmena al primer punt no hi estic
d’acord, perquè crec que, com li deia, aquest no és un tema que
hagi de ser objecte d’estudi, vull dir que és un tema que
nosaltres hem de decidir políticament si instem el Govern a fer
això, i el Govern ja decidirà políticament què vol fer, però em
sembla que és un tema més de política educativa, més que no
pas de política de personal, de política de funció pública, és un
tema de política educativa que és garantir a aquests
professionals el respecte a la situació en què estaven a la borsa
d’interins.

Respecte a la segona esmena que fa referència al punt 3
curiosament, bé, no sé els grups proposants què proposaran, a
mi em sembla bé tal com està redactat ara, entenc que vostè
afegeixi aquest “si escau” perquè aquí sí que estem en un cas
més hipotètic i, per tant, si ells acceptessin doncs també
votaríem igualment l’esmena.

Respecte a l’esmena d’addicció, d’afegir un punt 4, també
entenc el que vostès estan plantejant aquí, però segurament...
això hauria de ser objecte d’una PNL diferent perquè ara aquí
estam parlant de la problemàtica dels funcionaris d’educació. 

És clar, en educació, per què es planteja el problema que
avui ens posen sobre la taula els grups proposants? És perquè
hi ha una dinàmica intermitent del funcionari interí, el
funcionari interí d’educació el que el caracteritza respecte
d’altres és que cada any ha d’anar renovant el seu nomenament,
per tant, hi ha una intermitència continuada i sostinguda en el
temps que crea una situació que jo crec que... i que a més a més

és un gruix molt gran de funcionaris, que no crec que es doni en
cap altre cos. Per tant, fer un punt en què es demani estendre
aquesta situació a qualsevol altre cos funcionarial de la
comunitat autònoma no ho trobo... raonable o almenys em
sembla que no... que incloure-ho aquí no... ataca el problema
amb el detall que tocaria.

Una mica... és a dir, el funcionari interí d’educació com que
té uns drets adquirits respecte a la borsa -respecte a la borsa-,
no en tema funcionari, sinó uns drets, unes expectatives per al
lloc que ocupa a la llista d’interins... i torna ser funcionari de
forma recurrent, perquè és clar aquesta és la diferència entre el
funcionari de carrera i el funcionari interí, és que, és clar, el
funcionari interí va... és equiparable mentre està en la posició
de funcionari, però el problema és que va deixant de ser
funcionari de forma intermitent i va tornant a agafar aquesta
condició.

Per tant, nosaltres aquesta addicció del punt 4, no sé els
grups proposants quina és la seva postura, però nosaltres no la
veiem clara.

I respecte al punt 2 doncs dir el mateix que hem fet respecte
al punt 3.

Per tant, aquest és el nostre posicionament de donar suport
a la proposició no de llei i també a aquelles esmenes que
s’acceptin d’acord amb el que he expressat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. La cuestión que se trae aquí, realmente
es una cuestión muy importante, creo que muchas de las
personas que se dedican a la política están en esta situación,
pero es cierto que es mucho más complicada y más compleja de
lo que parece. Nosotros desde Ciudadanos también nos
planteamos esta iniciativa, pero... es cierto que es una medida
que se tiene que estudiar bien porque una de las primeras cosas
también que nos planteamos es qué pasa con el resto de
funcionarios que también son interinos porque también
deberían poder tener este derecho que se va a aprobar aquí
ahora para los funcionarios docentes.

Es cierto también... sopesar que es verdad que los interinos
docentes, debido a esta falta de plazas y debido a unos pactos
que ha habido, los docentes casi son..., casi casi plazas
estructurales donde cada año se van renovando las interinidades
y sinceramente cuando lo que más cuenta en una bolsa de
funcionario docente son los años trabajados. 

Por lo tanto... bueno, nosotros vamos a apoyar esta
proposición, sabemos que es... no es tan fácil, que es complejo,
que se tiene que estudiar porque además sí que se tendrían que
modificar normativas, puesto que cuando se piden los servicios
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especiales esto te lo dan o no te lo dan por normativa según el
Estatuto Básico del Empleado Público, en este caso ahora no
se da.

También comentar que otro de los problemas que nos
planteamos es que muchas veces..., claro, el artículo 87 hace
referencia a qué son los servicios especiales y efectivamente es
cuando se accede a cargos políticos, y en el apartado i) y en el
apartado k) pone dentro de esos cargos políticos no solamente
son los altos cargos, sino también todos los asesores políticos
o cargos eventuales políticos, y aquí también nos planteamos
que tristemente hoy en día en la política todavía hay mucho
puesto de trabajo no ajustado a las necesidades o a la
optimización de recursos, a veces son cargos superfluos que
surgen y son ocupados por un interino... no porque sea un cargo
necesario, es decir..., estas personas que entran en la política en
este tipo de cargos pues, sinceramente, nos parece un agravio
con las personas docentes que no tienen estos amigos en
política, pero igualmente también pensamos que un mal uso de
la política no tiene que parar una cosa que puede ser justa y que
consideramos que es justo que para un mismo trabajo se tengan
y se vaya siempre encaminando hacia tener unos mismos
derechos.

Por lo tanto, nosotros apoyamos esta iniciativa, y también
estamos de acuerdo, cuando hemos visto las enmiendas de El
Pi que no es algo tan fácil, que se tiene que estudiar en
profundidad y que sí que nos planteamos nosotros también que
si se da un derecho a unos internos en un sector ese mismo
derecho se tendría que conseguir, efectivamente, para el resto
de interinos de otros sectores.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps de deu minuts si així ho volen els
grups proposants. No necessiten la suspensió.

Idò, intervenció dels grups proposants per fixar la posició
i assenyalar si accepten les esmenes, per un temps de cinc
minuts el Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, presidenta. En primer lloc vull donar les gràcies
pel suport a aquesta iniciativa. Crec que aquí ho ha explicat
molt bé el Sr. Castells, aquesta iniciativa és una iniciativa feta
majoritàriament per al funcionari interí docent perquè el
funcionari interí docent té una peculiaritat respecte dels altres.
El funcionari interí docent..., qualsevol altre interí quan -com
ha dit bé la Sra. Núria Riera-, quan és contractat com a
funcionari interí és durant un temps mentre duri la vacant, pel
que sigui; en canvi, els docents són uns interins de caràcter
temporal, és a dir, comencen i acaben, per tant, la seva
temporalitat no és (...) aquesta situació perquè hi ha moltes
places, hi ha moltes places de personal interí docent que es
repeteixen cada any a través de les quotes de professorat que es
fan, però així i tot cada... tots els professors han de participar
d’aquest repartiment de places.

Per tant, nosaltres consideram que el professorat interí i
sobretot el professorat interí que es dedica a càrrecs polítics, si
és docent... l’únic que volem és no una situació de modificar
què és la situació de serveis especials, sinó modificar la manera
en què es contempla que un funcionari sigui a la llista d’interins
a un lloc o a un altre i mantenir -com ha dit el Sr. Castells- que
el funcionari interí quan ocupi un lloc de caràcter polític quan
torni tingui les mateixes condicions, que estigui en les mateixes
condicions que quan ho va deixar, tampoc no es demana que
tingui millors condicions. El que passa és que ara quan torna
està en pitjors condicions que quan ho va deixar. Per tant, és
una pèrdua. Per tant, crec que és important.

Respecte de les esmenes sí que vull dir que hem estat
estudiant les esmenes, l’esmena núm. 1, la d’estudiar..., pensam
que es pot acceptar, realment si es fa un estudi i es considera
que es pot fer, això no lleva que el Govern no ho faci, per tant,
si ho estudia i ho fa, idò sí es podria acceptar.

Respecte de la segona i de la tercera també pensam que es
pot acceptar, no hi ha cap problema perquè és aquesta
prevenció de si escau o no escau, però pensam que sí es pot
acceptar.

Respecte de la 4, pensam que la mateixa PNL ja ho diu
perquè en el punt 3 parlem de realitzar el canvi normatiu
necessari a la Llei de funció pública per poder reconèixer
aquesta situació de serveis especials a tot el personal
funcionari, sense distinció d’interí i de carrera. Per tant, el que
demanam no tan sols demanam solucionar un problema als
docents respecte de la llista d’interins sinó a tot el personal
funcionari. 

El que no podem acceptar de l’esmena, per tant, no caldria,
i després a l’esmena posa, “... així com tot el personal del
sector públic del sector instrumental”. El personal laboral es
regeix per un altre tipus de legislació que és la legislació de
l’Estatut dels Treballadors i a l’Estatut dels Treballadors ja ho
tenen reconegut, és a dir, qualsevol treballador que es va a fer
una feina de caràcter polític si és un treballador de caràcter
indefinit té dret a la reserva de plaça. Per tant, tampoc no...

Per tant, nosaltres acceptaríem les tres primeres esmenes, la
del punt 4 no. Per tant, podíem deixar. En tot cas, jo el que
faria per arribar a un acord respecte del que havia comentat el
Sr. Castells és respecte de l’esmena 1 que ha presentat que
posa, que vostè substitueix la paraula “realitzar” per “estudiar”,
podríem fer una cosa intermèdia que seria “estudiar i realitzar”.
Deixaríem l’esmena més oberta. Ja està. 

(Remor de veus)

Estudiar? Idò ja està. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Diputada?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Atesa l’explicació que m’ha donat el
Sr. Casanova retiraria l’esmena RGE núm. 10794, que és

 



888 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 56 / 21 de setembre de 2017 

referent al punt 4, ja que el sector públic, el sector instrumental
va per a un altre, i d’aquesta manera és cert que en el punt 3 ja
parla de modificar-ho a tot el personal funcionari sense
distinció si és interí o de carrera. Per tant, llevaríem el punt 4.

Del punt 1, per mor que al punt 3 ja ho recull, no hi ha cap
problema a llevar l’esmena que fa referència també al punt 1,
d’estudiar. Per tant, també retiraria l’esmena que fa referència
a l’estudi, i és la 10791. Mantenim la segona i la tercera.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el diputat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, només comentar una qüestió al Sr. Casanova, ha fet
referència sobre les esmenes que acceptem i sobretot incidir
que sobre el que es demana exactament és que les persones
interines puguin mantenir la mateixa puntuació, perquè ho
sàpiguen els diputats i diputades, un interí en educació un any
li suposa 6,5 punts, per tant, a quatre anys suposen 26 punts a
la borsa. Per tant, això sí que realment suposa al final un greuge
comparatiu, com ja apuntava inicialment, que una persona
pugui quedar-se sense feina, ja no parlem... parlam d’una
legislatura, si parlam de dues legislatures automàticament
aquesta persona no podrà fer feina. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca...

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, presidenta, no faré ús de la paraula. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, una vegada acabat el debat passam a votació
de la Proposició no de llei RGE núm. 7046/17, amb les
esmenes RGE núm. 10814 i 10793/17.

Vots a favor? 8 vots a favor. 

Vots en contra? 4 vots en contra. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7046/17, relativa a reconeixement de drets del
professorat interí. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 7120/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a possibilitat d’ús
de material electrònic a les convocatòries per al
professorat.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7120/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a possibilitat d’ús de material electrònic a les
convocatòries per al professorat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Sara Ramón, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, jo seré molt breu ja que es tracta
d’una mesura molt concreta, però per això no menys important.
L’educació s’ha vengut transformant d’un sistema tradicional
a un àmbit dinàmic i creatiu i hem d’introduir nous
plantejaments i facilitar l’aprenentatge de l’era digital adaptant
els continguts i aplicacions per transformar el model educatiu
tradicional. El futur i present en què es troben els alumnes, tant
a l’àmbit educatiu com professional, els exigeix l’ús de noves
tecnologies. 

Un estudi de GADESO que ha sortit recentment posa de
manifest com un dels principals problemes del sistema educatiu
la falta de relació entre el que s’ensenya i el món laboral.
Aquest és un punt entre molts d’altres a tenir en compte ja que
a nivell professional se’ls exigirà l’ús de noves tecnologies com
a eina de treball en la majoria dels àmbits. 

També hi ha múltiples investigacions que demostren que
amb l’ús adequat de les noves tecnologies es poden aconseguir
millors nivells educatius i és molt útil per a les adaptacions. 

Per altres proposicions no de llei que hem debatut en
aquesta comissió ha quedat de manifest que tots els grups estan
d’acord amb la importància de les noves tecnologies. Vàrem
aprova una proposició no de llei per millorar de forma
progressiva els equipaments informàtics i millorar la
connectivitat, hem fet debats sobre l’eliminació del llibre de
text, però no val invertir pressupost ni somniar amb
l’eliminació dels llibres de text sinó tenim primer bons gestors
d’aquestes noves tecnologies, necessitam els millors professors
perquè són els transmissors de la informació.

A les bases publicades a la resolució de la directora general
de Personal Docent, de 17 de març de 2017, no es permeten
emprar recursos didàctics electrònics ni susceptibles de
reproducció electrònica, entenem que la part de la defensa
d’una unitat didàctica és molt important perquè és on un
professor demostra la seva capacitat per donar classe. 

Pensam que és una oportunitat per a Educació perquè a
properes convocatòries tenir bons professors, tenir-los motivats
i més implicats en aquesta innovació pedagògica que és
realment el que ens exigeix aquesta realitat actual.

Per això, presentam aquesta proposició no de llei que insta
a introduir a les bases de convocatòries per a professorat la
possibilitat de portar a l’exposició d’una unitat didàctica
material electrònic o digital. I ja està.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha presentat
l’esmena RGE núm. 10795/17. Per a la seva defensa té la
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paraula la diputada Maria Antònia Sureda, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. És
incoherent que un sistema educatiu que s’està actualitzant,
modernitzant, incorporant-los de les noves tecnologies no
s’actualitzi i permeti el seu ús als professors que opositen. La
tecnologia evoluciona a un ritme veloç i cada vegada existeixen
noves i millors eines aplicades tant a l’ensenyament com a
l’exposició de temari. Hem d’estar atents a aquests canvis per
aprofitar-los tant en el món educatiu com en qualsevol àmbit on
puguin ser de profit. Per tant, sembla lògic que un professor
que ha d’ensenyar amb les TIC pugui també fer la seva
exposició davant d’un tribunal utilitzant la tecnologia. 

Ara bé, aquí també voldríem fer un incís, pot passar, perquè
la tecnologia no és infal·lible i moltes vegades quan no ens
funciona aviat ens posam nerviosos, que durant l’exposició de
la unitat didàctica el material electrònic o de suport que es faci
servir presenti un problema inesperat. Pot passar que no
funcioni el wifi, l’ordinador, el projector, el software o
qualsevol altra cosa, i si passa entenem que qui ha decidit
utilitzar-ho s’ha de fer responsable. Diem això, i ho hem afegit
a l’esmena al punt únic perquè no volem topar-nos amb una
onada d’al·legacions o impugnacions en el cas que durant les
exposicions del professorat es produís un problema electrònic.

Així idò estam a favor de la utilització de tecnologia en
aquest tipus d’exposicions orals, però també demanam que la
normativa s’anticipi a qualsevol denou tecnològic que hi pugui
haver. D’aquí la nostra esmena. Gràcies.

LA SRA.  PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca ha presentat l’esmena RGE núm. 11008/17. Per
a la seva defensa té la paraula la diputada Isabel Busquets, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, presidenta. A la sessió d’aquesta comissió de dia
21 d’abril vaig defensar la Proposició no de llei 1896/2016,
relativa al desenvolupament d’un pla de millora
d’infraestructures i recursos per a les tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement, que va ser aprovada per
unanimitat. Com ja vaig explicar en el contingut de la iniciativa
l’objectiu d’aquella proposició no de llei era establir una
planificació per a la millora de les infraestructures i els recursos
en l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i la
comunicació. 

Aquest és un procés que ve d’enrere. Ja des del govern
Zapatero l’any 2009 es va fer una aposta per la generalització
de l’ús de les noves tecnologies en els centres escolars. A partir
d’aquella proposta la Conselleria d’Educació del Govern de les
Illes Balears va dissenyar un pla de modernització del model
educatiu, el conegut Xarxipèlag 2.0, a fi de garantir la
incorporació efectiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació a les escoles i als instituts de les Illes, i assegurar

la seva immersió dins la societat del coneixement. Així mateix
Xarxipèlag 2.0 tenia el repte de superar el retard històric que el
sistema educatiu de les Illes Balears acumula en l’ús i
l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació
dins les aules.

Faré un parèntesi, perquè la intenció de l’esmena que ha
presentat ara la Sra. Sureda anava per aquí, amb aquest retard
que tenim que no som capaços de garantir, tal vegada, que
funcioni un ordinador, un projector o simplement una wifi a un
centre escolar. Ja sabem que els sistemes informàtics poden
caure, ho sabem, passa a les millors empreses, però vaja...

El sistema educatiu de les Illes no pot restar al marge
d’aquesta tendència actual, i aquest pla es constitueix com un
instrument bàsic d’avenç en el seu propi àmbit d’influència,
fent possible la introducció dels nous plantejaments
d’organització, d’avaluació o pedagògics. Es tracta de
materialitzar aquest apropament entre tecnologies de la
informació i la comunicació i el món educatiu, i facilitar
l’aprenentatge en l’era digital adaptant els continguts i les
aplicacions per transformar un model educatiu basat en
metodologies tradicionals en una educació fonamentada en la
societat del coneixement.

Aquestes tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació
posen a disposició de l’alumnat i del professorat els recursos
didàctics adequats a les necessitats de la societat actual. El futur
amb què es trobarà el nostre alumnat tant en l’àmbit educatiu
com en el personal o professional els exigirà fer ús de les TAC
com una eina de treball de coneixement, d’informació, i és des
de ben prest que els nins i les nines aprenen a fer ús de les
noves tecnologies, alhora que amplien i desenvolupen les
competències bàsiques treballades a les diferents àrees, i
aprofiten d’aquesta manera les diferents possibilitats que els
ofereix un altre model d’aprenentatge. A més a més aquest
projecte Xarxipèlag també parlava que era necessari avançar en
la millora del rendiment acadèmic i personal de l’alumnat, i
també d’afavorir la igualtat d’oportunitats. 

A més a més, el 7 de març de 2016 es va aprovar un pla
quadriennal de formació del professorat, que parla de la
formació per a la integració de les tecnologies de la informació
i la comunicació en el currículum i fomentar-ne els usos
didàctics, així com per al desenvolupament de la competència
digital del professorat en l’activitat professional. Sé que això és
una formació una vegada ja han entrat dins el sistema, però el
que no podem fer és ser incoherents. Per tant la nostra..., per tot
això que ja vaig explicar en el seu dia amb la presentació de la
proposició no de llei, i perquè cal ser coherents amb la línia
educativa que du la Conselleria d’Educació del Govern de les
Illes Balears, presentam una esmena que fa referència a les
convocatòries de les proves selectives per cobrir les places de
funcionaris docents de diferents cossos, i el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca volem presentar aquesta esmena de
modificació, que simplement modifica lleugerament el redactat
de la proposició presentada, i diu: “El Parlament de les Illes
Balears insta la Conselleria d’Educació a preveure a les bases
de convocatòries per al professorat la possibilitat d’utilitzar a
l’exposició de la unitat didàctica mitjans digitals -així de
manera més àmplia- d’acord amb els criteris que estableixi la
comissió avaluadora”; també hem fet aquest afegitó preveient
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aquests possibles problemes que hi pugui haver. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el diputat Salvador Aguilera, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui, igual com ja ha
comentat la Sra. Ramon, molts de dies en aquesta comissió hem
parlat d’innovació, de TIC, de formació necessària per als
docents, i avui portem una part important perquè aquests
docents puguin accedir..., justament estàvem parlant fa un
moment dels interins, idò a la fi aquests interins puguin accedir,
o qualsevol persona pugui accedir finalment a ser docent en
aquest procés de selecció, veiem que aquesta proposició no de
llei tindrà el suport per part de Podem.

He de comentar que igual que moltes vegades sempre, i
especialment per a Podem i la gent que arribem nous a la
política, veiem com en aquesta administració -en general, parlo,
de l’administració- la burocràcia, totes les dificultats, la no-
adaptació als temps moderns, veiem que tenim un procés
actual, i avui no és el debat però sí que seria interessant i
voldria apuntar alguna qüestió, sobre l’accés a la docència
mitjançant les oposicions. Veiem que s’està demanant, com
molt bé també ha comentat la Sra. Busquets, als docents, i m’hi
incloc jo mateix i els que som aquí, que tinguem unes eines i
sapiguem utilitzar les noves tecnologies a l’hora de
desenvolupar la nostra tasca dins l’aula, veiem que poder, o
almenys intentar, com es recull al procés de selecció, explicar
aquesta unitat didàctica veiem que avui per avui, com ha
comentat la Sra. Ramon a la resolució, avui no es deixen
utilitzar aquests mitjans.

Sí que m’han fet arribar, després de fer la consulta
pertinent, que justament enguany els sindicats havien traslladat
aquesta situació. Veiem que cada dia s’avança en tota la
tecnologia i avui per avui aquesta eina d’utilitzar mitjans
electrònics per poder fer una exposició acurada i el més real per
traslladar una exposició d’una classe o fer una classe, veiem
que fins ara no és possible. 

Esperem que s’accepti l’esmena que des de MÉS per
Mallorca han presentat, perquè entenem que ha de ser la
comissió avaluadora, juntament amb la negociació pertinent
dels sindicats i cercar els mecanismes pertinents, però sí que
voldríem demanar especialment que la conselleria en aquest cas
ha de facilitar en aquest procés d’avaluació, igual que hi ha un
tribunal on hi ha persones que avaluen aquests futurs docents,
que faciliti les eines corresponent en el sentit que tinguin wifi,
pissarres digitals, canons...; és a dir, és tan fàcil com, i vull
pensament positiu, que en un moment concret falli la xarxa o
que un canó o l’ordinador s’espatlli, idò bé, en aquest moment
el tribunal pot suspendre momentàniament l’exposició i
corregir aquesta qüestió, però sí que prèviament es poden
cercar aquells centres que reuneixin les condicions necessàries
tècniques perquè qualsevol persona, i després (...), sobretot a

l’hora de negociar, veure si és a través de múltiples programes,
des de (...), PowerPoint, programari lliure, etc., etc., d’acord?
Entenem que potser es pot arribar a un consens, però sí que la
conselleria ha de facilitar, com comentava, totes les eines per
poder que qualsevol personal que vulgui fer -ho tornem dir,
sempre d’una forma voluntària- fer aquesta exposició, tengui
els recursos necessaris.

Per tant nosaltres votarem a favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el diputat Enric Casanova..., ai no!,
perdó, Josep Castells, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres considerem
que la proposta és totalment encertada i totalment pertinent. Per
tant, votarem a favor, ja s’han donat molts arguments, no?

Respecte de l’esmena de la Sra. Sureda penso que si la
posem serà la millor manera de garantir que ningú no ho faci i
a part m’ha recordat, el fet d’entrar en tant de detall, aquella
vegada que discutíem em sembla que en aquesta comissió
també si en una biblioteca de Palma hi hauria d’haver una o
dues bústies, crec que hi ha temes... i em sembla que vàrem dir
que, escolti, que no podíem arribar a parlar de temes en tant de
detall, no?

És a dir, crec que això ja és una cosa que les bases
d’aquesta convocatòria ja ho resoldran de la forma com toqui,
no?

Em sembla que l’esmena de MÉS per Mallorca millora el
redactat i fa que sigui més clara la proposta, per tant, si
acceptés aquesta esmena votaríem a favor i si no igualment
també hi votarem a favor. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Nosotros también apoyaremos esta
iniciativa y tanto si se acepta como no la enmienda de El Pi
también la aceptaremos. Igualmente creemos que hoy en día lo
que se tiene que hacer es trabajar para que esos medios estén
como tener una tiza en una escuela, que hoy en día creo que es
lo mismo, un ordenador.

También comentar que igualmente hace unos años en las
últimas convocatorias ya se podían usar medios electrónicos
para exponer la unidad didáctica. Por eso me ha sorprendido un
poco la convocatoria que ha dicho la Sra. Ramón, porque de
hecho yo misma los he utilizado, o sea que..., pero bueno,
igualmente que no quede que se sigan utilizando y que en
ninguna convocatoria se vuelva a poner esto. Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Enric Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també vull dir que... aquí
podem parlar de dos vessants, per una banda, la proposta té una
finalitat positiva i, per tant, crec que en el fons sí que és
acceptable perquè per a tots és més que... ja ho tenim tots molt
assimilat que les TIC i l’ús de la tecnologia en totes las facetes,
en qualsevol mitjà és per on hem d’anar i per on hem de...

Ara bé, també hi ha una altra cosa a la qual m’agradaria fer
esment i és que el canvi tecnològic s’ha de reflectir no sols en
l’ús o no dels mitjans, sinó també en el tipus de proves que s’ha
de fer, és a dir, el tipus de proves, la... que s’ha de fer respecte
de les oposicions és una cosa que hem de fer un pensament i
hem de pensar si realment aquestes oposicions són adients o no
per establir la validesa, més o menys la validesa del
professorat.

Jo, com a part de tribunal i com a professor docent, li puc
dir que moltes vegades les oposicions no reflecteixen perquè
tenen moltes limitacions allò que hi ha, però sí que volia fer
una esmena a un parell de coses.

Tal com està establert ara el sistema, en el sistema, la unitat
didàctica s’ha de lliurar al tribunal i després es té una hora per
exposar la unitat didàctica que no vol dir que s’hagi de fer una
classe, que això és una cosa que moltes vegades no tenim clar.
És a dir, el que s’exposa és allò que prèviament s’ha lliurat al
tribunal, el tribunal ja ho té, per tant, l’únic que expliques és
com desenvoluparies allò, no les activitats que faries ni res.
També limitar o no l’ús de les tecnologies... tampoc no canvia
molt. Això ho he consultat a presidents de tribunal i els
president de tribunal diuen que és una mica (...).

El que sí està clar és que... hem de tenir clar que al final el
tribunal o la comissió avaluadora és la sobirana i són ells els
que han de decidir si han de permetre utilitzar o no un tipus de
material o un altre i quin tipus de... dintre d’un marc. Per què?
Perquè hi ha un problema i és que la major part dels tribunals
o dels presidents dels tribunals coincideixen que la utilització
de mitjans electrònics fa perdre el control moltes vegades sobre
l’opositor, però totes les reserves aquestes, amb totes les
reserves aquestes crec que s’ha de tirar endavant i per això
nosaltres donarem suport a la proposta.

També vull dir que crec que l’esmena presentada per MÉS
per Mallorca millora el redactat inicial perquè es parla de la
possibilitat d’utilitzar aquest material, no sols el de portar-lo.
I també crec que l’esmena d’El Pi també és adient perquè
moltes vegades hi ha problemes de caràcter tecnològic i el
tribunal es veu en una disjuntiva.

Crec que l’adient seria aprovar la proposta segons l’esmena
de Mallorca més l’afegit d’El Pi, però bé, això després ja la
proposant serà qui decidirà si accepta o no l’esmena. Per la
resta res més. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies. Bé, en primer lloc, idò, donar les gràcies pel suport
que han donat els grups. Vull dir que això és una demanda de
molts de professors, a més de sindicats, que creuen que
aquestes oposicions es coherent que a les oposicions que els
permeten assolir una estabilitat idò els puguin permetre
demostrar tot el que saben fer. A mi em sembla totalment
coherent en els temps que corren, no? Vull dir que això ja es
permetia en el 2010-2011.

Quant a l’esmena d’El Pi, bé, jo sí que la veig coherent
perquè pot haver-hi problemes o tal i sí que l’acceptarem.

MÉS per Mallorca, és que crec que és limitar els drets,
limitar els drets perquè aquí limites... quins criteris posarem?
Jo crec que si en el 2010-2011 es permetia demostrar què saben
fer als professors i poder tenir la llibertat per mostrar les seves
metodologies, idò, entenc que no l’acceptarem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 7120/17, amb l’esmena
proposada pel Grup Parlamentari El Pi RGE núm. 10795.

Vots a favor?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Esperi, Sra. Presidenta. Voldria la votació per separat dels
punts, per favor. Ai, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a repetir la votació. 

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció. 

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7120/17, relativa a la possibilitat d’ús de material
electrònic a les convocatòries per al professorat. 

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