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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, i convidats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. No es produeixen substitucions.

Compareixença dels representants del Consell Escolar
de les Illes Balears que hagin emès un vot discrepant del de
la majoria que permeté d’aprovar el document anomenat
Pacte per l’Educació de les Illes Balears, per tal d’explicar
les raons que fonamentaren el seu vot, el representant del
sindicat Comissions Obreres de Illes Balears, Sr. Antoni
Baos i Relucio, i el representant del Sindicat de
Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes
Balears, Sr. Gabriel Caldentey i Ramos.

Idò, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
la compareixença dels representants del Consell Escolar de les
Illes Balears que emeteren un vot discrepant de la majoria que
permeté aprovar el document anomenat Pacte per l’Educació
de les Illes Balears, per tal d’explicar les raons que fonamenten
el seu vot. 

Assisteixen el Sr. Antoni Baos i Relucio, del sindicat
Comissions Obreres de les Illes Balears, i el Sr. Gabriel
Caldentey i Ramos, del Sindicat de Treballadores i
Treballadors Intersindical de les Illes Balears. La presidència,
en nom de la comissió, dóna la benvinguda als compareixents. 

Abans de començar el debat, aquesta presidència vol
informar de com es desenvoluparà el debat. Una primera
intervenció dels compareixents designats per Comissions
Obreres i l’STEI de deu minuts cadascun. A continuació es
demanarà als grups parlamentaris si volen una suspensió de la
sessió per preparar preguntes o observacions. Seguidament
intervendran els grups parlamentaris per formular preguntes o
observacions durant cinc minuts cadascun, amb l’ordre següent:
Grup Parlamentari Popular, Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, Grup Parlamentari Mixt i el
Grup Parlamentari Socialista. Després intervenció dels
representants de Comissions Obreres i de l’STEI per contestar
les preguntes o observacions formulades durant deu minuts.
Aquest temps es distribuirà lliurement entre els dos
compareixents. S’obrirà un temps de rèplica de tots els grups
parlamentaris, cinc minuts cadascun que vulguin intervenir, en
el mateix ordre abans esmentat. Per últim, s’obrirà un torn de
contrarèplica de cinc minuts en total per tal que els
compareixents tanquin el debat. 

Explicada la mecànica d’aquesta compareixença, donam la
paraula al Sr. Antoni Baos i Relucio del sindicat Comissions
Obreres de les Illes Balears, per un temps màxim de deu
minuts. 

EL SR. BAOS I RELUCIO:

Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes per haver-nos
convocat aquí per explicar el nostre vot particular en negatiu a
l’aprovació del Pacte Educatiu en el Plenari del Consell
Escolar. 

Abans d’explicar-vos per què vàrem votar en contra i per
què vàrem formular aquest vot particular, m’agradaria, supòs
que ja ho han fet molts, però m’agradaria que sabéssiu quina va
ser la trajectòria de Comissions Obreres en aquest pacte. 

Inicialment vàrem demanar que per poder entrar
sindicalment en aquest pacte es necessitava que el pacte
explicàs la necessitat d’incloure el sindicalisme en aquesta
negociació, i així ho varen fer, varen redissenyar el pacte per
incloure tot allò que nosaltres trobàvem que era important que
es veiés reflectit quant al paper del sindicalisme no només a
nivell laboral sinó també educatiu.

Vàrem entrar i una vegada que érem a dins evidentment
vàrem intentar posar-nos a fer feina per esmenar tot allò que
trobàvem del document que era esmenable per part de
Comissions Obreres. Quan cap de les esmenes presentades per
Comissions Obreres en el decurs de l’elaboració del pacte no
varen ser tractades ni tan sols, ens vàrem veure obligats, per
una qüestió absolutament democràtica, a sortir del pacte
educatiu, un pacte que es va presentar, com bé sabeu, a
l’auditòrium del Conservatori.

Passat aquest procés, ja a fora, arriba el text al Consell
Escolar i tornam a presentar les mateixes esmenes que havíem
presentat quan érem membres del Pacte educatiu, unes esmenes
que es varen debatre en sis llarguíssimes sessions i que vàrem
aconseguir un consens suficient com perquè Comissions
Obreres pogués firmar el Pacte educatiu. Però la sorpresa quan
arriba el moment de ser votades aquella tasca de sis sessions
llargues, quan arriba el moment de ser votades a la permanent
del Consell Escolar, ens trobam amb vots negatius a aquest
consens que s’havia creat, la qual cosa ens va obligar a tornar
a retrocedir i a tornar a expressar i a tornar a preparar les
mateixes esmenes a la sessió plenària on s’havia d’aprovar
definitivament el text. Unes esmenes que duc aquí, per si les
voleu consultar, 13 esmenes de les quals només una es va
aprovar que era de caràcter absolutament tècnic i les altres 12
es varen votar negativament. 

Per resumir, no sé si teniu el vot particular a les vostres
mans, supòs que sí, no? El vot particular de Comissions
Obreres no és més que una exposició del que Comissions
Obreres pensa que ha d’incloure qualsevol pacte educatiu, no
només aquí a les Illes Balears sinó a la resta dels territoris, com
bé sabeu també vàrem presentar les propostes al Senat, i no les
llegiré, aniré directament als motius finals on senzillament diem
que mentre un pacte educatiu, que se’ns explica una i una altra
vegada que no té res a veure amb la LOMCE sinó que la
millora, no articula ni una sola vegada el desig, i llegesc
literalment, “... el desig de derogar l’actual llei orgànica”. Era
una de les esmenes que havíem presentat i en la qual havíem
arribat a un consens perquè sí que s’entenia que qualsevol pacte
requereix d’una normativa que la sustenti i la faci avançar.

Per altra banda, trobàvem que l’element de cohesió social
que va procurar el Decret de mínims que atorga un 50% de
l’ensenyament en català tampoc no hi era present. Era un altre
dels elements que també vàrem esmenar, en el qual també
vàrem arribar a un consens previ, com us he explicat abans, que
després va recular.
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Un tercer punt que no vàrem aconseguir arribar... sí vàrem
aconseguir arribar a un consens, però després va tornar a ser
reculat, era un punt sobre l’equilibri i la transparència de les
dues xarxes educatives subvencionades amb doblers públics. 

I el quart punt, i sindicalment el més important, era que
s’eliminàs del pacte tot allò que pugui vulnerar drets laborals,
ens referíem especialment al punt 4.2.3, d’autonomia i gestió
del personal dels centres, i al 5.3.2, del sistema de provisió de
places, que al nostre entendre vulnera l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic. 

I aquí m’aturaré, esper les vostres respostes i gràcies per la
vostra atenció. Sí, sí, ho sé, te’l regal, Biel. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Baos. Un moment, un moment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. BAOS I RELUCIO:

Com que no, jo després seguiré parlant. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Caldentey i Ramos del Sindicat
Treballadores i Treballadors Intersindicals de les Illes Balears,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

Sí. Bona tarda. Vull agrair també la convidada. Jo no
explicaré la trajectòria per la qual l’STEI no va estar present
des de l’inici d’aquest intent, era intent en aquell moment, d’un
possible pacte social per l’educació, però l’únic que puc dir és
que en el cas de Mallorca, tot i que hi havia un grup provinent
inicialment del Cercle d’Economia, es va transformar en una
proposta d’acord del Cercle de l’Educació, estava exclòs des
del principi perquè no ens vàrem poder adherir al principi
d’aquest document l’STEI i crec recordar que sí hi havia en
aquest grup AMPE, FSIE i USO. Per tant, nosaltres en cap
moment no vàrem poder gaudir de la possibilitat a cap de les
Illes, i vull recalcar a cap de les Illes incloent-hi l’illa de
Menorca perquè varen utilitzar una metodologia en el cas de
l’illa de Menorca que serien personalitats, professionals, no
representants de les distintes organitzacions, també, llavors ens
vàrem trobar amb un document de pacte, i sí també he de dir
que, un cop el document ja cobrava consistència sí que hi va
haver trobades bilaterals en què intentàvem que l’STEI,
diguéssim, pogués assumir la possibilitat d’integrar-nos o
d’adherir-nos, però nosaltres en cap moment ni ens vàrem
integrar ni ens vàrem adherir.

Per tant no vàrem haver de fer cap posicionament de
rectificació, és a dir, nosaltres, quan es va produir el debat en
el Consell Escolar de les Illes Balears, per la qual cosa avui
crec que la nostra compareixença està justificada per aquest
motiu, en aquest cas efectivament, com ha dit el Sr. Antoni
Baos, hi va haver sis maratonianes sessions de treball d’una
comissió específica temporal; això és pot consultar a la

memòria del Consell Escolar de les Illes Balears de l’any 2016,
però crec que fins i tot estan transcrites, les actes de cada una
d’aquestes sessions. Per tant qui es vulgui documentar podrà
llegir i podrà comprovar que el que deim en els vots particulars,
o concretament el que diu l’STEI en el seu vot particular, quan
deim que hi havia posicions, que tots havíem cedit per arribar
a una transacció i tenir un text que semblava que era el text que
gaudia d’unanimitat o quasi unanimitat, a la comissió
permanent del CEIB i al plenari del CEIB aquests documents
de consens sobre una sèrie de qüestions varen ser rebutjats. Per
això en el vot particular, si vos hi heu fixat, si heu fet una
lectura detinguda, deim a vegades que presentam un document
que era una transacció.

Una altra reflexió que crec que s’hauria de fer en aquest
àmbit és que quan un document de pacte gaudeix de quasi un
70% de la representació sindical de l’àmbit públic no
universitari, concretament el 69,76, és a dir, 30 de 43 delegats
no varen subscriure a la votació final aquest pacte. És que
matèries laborals, de drets sindicals, de drets de negociació, o
no estaven presents o estaven enfocades erròniament, i fins i tot
quasi el 40% de la representació dels treballadors i les
treballadores de l’ensenyament concertat -l’STEI representa en
aquests moments el 33%-, crec, que avui ho he mirat, que el
global dels que ens hi vàrem oposar érem el 40%, tampoc no ho
subscrivia. Llavors s’hauria de fer aquesta reflexió.

La qüestió fonamental per a nosaltres és que si aquest
document vol esdevenir una base per a una futura llei pròpia de
les Illes Balears, llei educativa, en el marc de la LOMQE-
LOMCE nosaltres consideram que és inviable; és inviable
perquè, tot i poder discrepar d’apartats concrets, si volem una
elecció democràtica per exemple dels equips directius la
LOMCE parla de selecció, i fins i tot la LOE parla de selecció;
llavors s’haurien de modificar lleis estatals actuals per poder
avançar en el principi de democràcia. Si volem que els consells
escolars de centre recuperin totes les seves competències és
imprescindible com a mínim derogar la LOMCE i mantenir les
competències que hi havia a la LOE. És a dir, que hi ha
propostes en el document que impliquen implícitament una
derogació total o parcial de lleis educatives que en aquest
moment estan en vigor. Per tant pensam que voler desenvolupar
una llei pròpia constreta dins aquest marc estatal legal no seria
com a mínim adient ni adequat. Això evidentment és una
opinió.

I ja anant a les qüestions més concretes, nosaltres ens vàrem
oposar perquè no hi havia una... referència explícita al Decret
de mínims -ja sabeu que té un nom més llarg, però ho direm
així, Decret de mínims-, fins i tot es va fer una transacció
perquè una de les objeccions era que no podíem fer referència
a decrets ni a legislacions actuals, i vàrem dir “idò farem una
transacció que digui que defensam que, el model lingüístic,
almanco el 50% de l’ensenyament es faci en català, i
òbviament, com permet l’actual decret de mínims, que es pugui
arribar, si hi ha consens a cada consell escolar de centre, a les
comunitats educatives de cada centre, al 100% d’ensenyament
en català”, i això, que semblava que era una fórmula de consens
i una transacció, també va ser rebutjat fins al darrer minut, i dic
fins al darrer minut perquè es va formular al plenari del CEIB
com una sortida consensuada. Per tant per a nosaltres això era
un element molt substancial. 
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Respecte de temes que he dit de caràcter laboral, jo, la
veritat, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, com ha fet
referència el company Antoni Baos, diu qui som els que tenim
la capacitat negociadora i els àmbits negociadors; és a dir, jo
posaré un exemple: si als metges se’ls digués que el Col·legi de
Metges és el que ha de negociar la seva carrera professional, els
sindicats que estan a l’àmbit de sanitat dirien: “un moment!,
això és una competència de les organitzacions sindicals”,
perquè els treballadors i les treballadores de qualsevol sector,
a través d’unes eleccions democràtiques nomenen els seus
representants. Una cosa és que puguin opinar, participar, ser
consultats, però el dret a negociar..., i si qualcú llegeix el text,
que crec que és l’apartat, concretament, que està a la pàgina...,
exacte, les pàgines 36 i 37, l’apartat 5.5, diu que entitats
professionals docents i els sindicats negociarem a les meses
sectorials la carrera professional. Perdoni, això és, a part d’una
il·legalitat, un desconeixement total i absolut dels àmbits
competencials, i això per a nosaltres era un tema que a més
vàrem fer l’observació i no hi va haver manera d’eliminar o
puntualitzar que era un dret de les organitzacions sindicals,
negociar la carrera professional en els àmbits que
corresponguin. Nosaltres no ens oposam al fet que hi puguin
participar més entitats donant les seves opinions i ser
consultades, un procés participatiu, però el procés negociador
és de les organitzacions sindicals. Això, que és un tema
substancial, no estava tampoc recollit.

He dit abans que es confon elecció democràtica amb
selecció; nosaltres pensam que si es volen triar els equips
directius s’han de triar no perquè la comunitat educativa de
cada centre tengui la majoria de la comissió de selecció, sinó
que el criteri de selecció no és el criteri d’elecció. Nosaltres
seguim demanant l’elecció democràtica per part del Consell
Escolar de cada centre.

I després, per acabar, un tema que també és bastant
preocupant, l’apartat 5.3 d’aquest document, quan diu que hi
haurà un sistema específic de provisió de llocs de treball, que
vulnera, vulnera, vulnera tota la legislació estatal i fins i tot
l’autonòmica. És a dir, els processos d’adjudicació de places
estan regulats o bé per concursos de trasllats, en el cas dels
funcionaris de carrera, i per als funcionaris interins negociam
barems, convocatòries, amb unes bases que diuen mèrit,
capacitat, publicitat, i d’acord amb una puntuació i una
ordenació. Cosa molt distinta que l’STEI també oferia com a
possibilitat de consens en aquest debat que es va fer en el
plenari del CEIB era que es pot fer una convocatòria pública
per si hi ha centres que fan projectes d’innovació i requereixen
uns perfils professionals, sempre que sigui transparent i amb un
concurs de mèrits i amb una concurrència, i sempre que estigui
negociada i acotada a la mesa sectorial la via d’una possibilitat
que pugui arribar un professional amb un perfil determinat;
sempre que sigui una cosa molt restrictiva i molt controlada
podria anar bé, perquè no s’ha de confondre innovació amb
voler implementar dins el sistema educatiu de les Illes Balears
els mètodes gerencials jeràrquics. Això és una altra història, és
a dir, no es pot dir “volem innovar, i com que volem innovar
hem de seleccionar una part del personal, i qui té la potestat
d’aquesta selecció és l’equip directiu del centre i ho pot fer
d’una manera incondicionada”. No, no, això es diu mètodes
gerencials, que pot ser que hi hagi una part de l’espectre
parlamentari que consideri que els mètodes gerencials de gestió

de l’escola pública són els millors i que per tant ens hem
d’acostar a aquests mètodes, però des de l’STEI consideram...
i discrepam.

I després un tema que era fonamental, com va dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Caldentey, té...

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

Sí, un minutet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

Com va dir ja el conseller d’Educació quan va comparèixer,
perquè també va haver de llegir en el seu moment allò dels
pressuposts, a la compareixença dels pressuposts, perquè vàrem
tenir un plenari en el CEIB que parlava de pressuposts,
consideram que el sistema públic ha de ser l’eix vertebrador de
qualsevol pacte educatiu, sense oblidar-nos que aquí tenim
centres concertats i que els plans de millora han d’afectar tots
els centres, siguin públics o concertats, i és fonamental que
s’homologuin tant en funcionament democràtic les
competències dels consells escolars dels centres públics i
privats concertats, i també el sistema de contractació del
personal. Nosaltres pensam que això són dues idees
fonamentals perquè estan sostinguts les dues xarxes amb fons
públics.

I ara sí que acabaré finalment dient que és sorprenent que
en aquest document no hi hagi cap referència a reforçar una
escola pública, laica, coeducativa amb la importància que té
avui en dia, amb tot el que veiem a nivell públic, és a dir, que
no hi hagi el principi de la coeducació com a eix fonamental i
transcendental, i també és sorprenent que no hi hagi un
compromís explícit de derogar els concerts de tots els centres
que segreguen per sexe i la LOMCE -la LOMCE-
malauradament els ha blindat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Caldentey, el temps s’ha acabat.

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

...i ja he acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per la qual cosa es demana als grups parlamentari
si volen la suspensió o si podem continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, pel Grup
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Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Núria Riera,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, en primer lloc al Sr.
Antoni Baos, representant de Comissions Obreres, i al Sr. Biel
Caldentey, els donam la benvinguda evidentment en aquest
parlament en nom del Grup Parlamentari Popular i sobretot en
aquesta matèria perquè ells aglutinen com han donat dades a la
seva explicació la major part de professionals de l’escola
pública i una part de la concertada, és a dir, la xarxa sostinguda
amb fons públics.

Consideram que seria molt important intentar arribar a
acords, assolir acords en matèria educativa perquè és un àmbit
que afecta tota la societat i això passa evidentment pels que
representen... evidentment els que més saben que són els
professionals de la docència, i més en aquest cas vostès que són
els sindicats, com han dit, majoritaris, no només els polítics, les
famílies, sinó també els docents i els representats sindicals són
els que coneixen de primera mà la realitat de les aules i per
tant, s’ha de comptar amb vostès i amb els seus sindicats a
l’hora d’arribar a qualque acord en aquesta matèria.

Crec que, a més, independentment, que les nostres postures
no siguin sempre concordants, en aquest moment parlam de
pactar un marc en el qual tots ens sentim còmodes per poder
defensar a partir d’aquest mínim comú que poguéssim pactar
cadascú els seus postulats, però que no se desestabilitzàs el
sistema educatiu en cap moment al llarg del temps.

Per això, consideram importantíssim que els docents que
representen aquests dos sindicats siguin també part d’aquell
marc amb el qual estiguem d’acord o que consensuem entre
nosaltres des del Parlament. D’una altra manera, una gran
majoria de docents quedaria fora d’aquest marc i, així, pensam
que no es podria avançar i refermar cap pacte sortit del
Parlament. És a dir, hem de fer feina amb els docents i per tant,
amb els que representen els docents. Si no ens faltaria
credibilitat i realitat.

Dit això com a reflexió inicial, que crec que és important i
que s’ha de tenir en compte, voldria fer incidència en un parell
de temes dels quals han parlat. 

En primer lloc, pensam que és important centrar els acords
més que en un pacte, en uns acords de mínims, uns mínims que
resolguin els problemes que té l’educació dels nostres alumnes,
són temes que no s’han anomenat directament, però que tots
coneixem, com és el tema de l’abandonament escolar,
prematur, el fracàs escolar, el tema de l’absentisme, per
exemple a Eivissa on és molt elevat, el nombre de repetidors
també, són les dades més elevades quasi del país i en aquests
temes haurien d’intentar arribar a aquells acords de mínims
entre tots perquè serien punts d’encontre on podríem
consensuar mesures al marge de les ideologies o després
d’altres visions que puguem tenir de l’educació cadascun dels
que estam aquí. Per tant, podríem fer un pacte de mínims amb
directrius amples, en què cercàssim el mateix objectiu que
solucions a aquests problemes educatius que hi ha a les Balears,

però tots ens podríem sentir còmodes. M’agradaria saber què
opinen d’aquesta qüestió.

Després han parlat..., crec que és important i aprofitaré per
destacar-ho perquè no tenc molt de temps, només destacaré
dues coses més: una és la participació dels membres del centre
educatiu a l’hora de triar els docents que han de desenvolupar
un projecte educatiu, és a dir, que no... sota la imatge de la
innovació s’amagui aquest poder de l’equip directiu per triar
qui ha de desenvolupar el projecte sempre i el claustre no hi
participi. 

No ho veig malament, el fet que el claustre..., realment, els
he de ser sincera, que el claustre i el consell escolar també
puguin participar a l’hora de perfilar les places, tot i que les
places són ocupades per aquells procés selectiu que vostè deia,
mèrit, capacitat, igualtat i publicitat, no?, però sí que seria
correcte apoderar el claustre en un tema tan complicat com és
triar els perfils d’aquelles persones que han de desenvolupar els
projectes, perquè el claustre té molt a dir en aquest projecte i es
fugiria un poc del sistema gerencial que comentava i a més
donaria unes garanties que ocuparien aquests llocs les persones
més qualificades, amb un procés que guanyaria transparència
i neutralitat. És la meva opinió, per tant, en això per ventura
podríem estar també d’acord.

I vull aprofitar també per tocar un altre tema perquè vostès
l’han comentat, no en vàrem parlar l’altre dia, però sí crec que
val la pena tocar-lo avui i és el tema de l’ús de les llengües a
l’ensenyament. Vostès han manifestat que defensen que hi
hauria d’haver plasmat aquest decret de mínims dins el pacte o
dins els acords que es fessin, aquests decret de mínims que
recull que hi ha un mínim d’un 50% que ha de ser
d’ensenyament en català. 

Jo voldria saber que si es respectàs aquest decret de mínims
d’aquest 50%, vostès estarien d’acord a acceptar que l’altre
50% es pogués ocupar per la formació en castellà i per l’impuls
d’una llengua estrangera en l’ensenyament d’altres matèries,
que ja es decidiria, no importaria que fins i tot es posàs en els
acords quines matèries i de quina manera s’haurien de triar,
però sí amb aquest decret de mínims es donaria aquest marge
de l’altre 50 per al castellà i altre llengua estrangera.

Crec que seria per ventura un punt on podríem veure una
mica de llum al final del túnel d’aquest problema o d’aquesta
situació un poc enquistada, per ser sincera ho diré, que crec que
avui tenim entre els que estam aquí.

Crec que aquestes reflexions són importants, m’agradaria
saber si les comparteixen amb mi i si no un punt de vista per
ventura més detallat que ens ajudi a veure el seu punt de vista
com a sindicats majoritaris i per ventura aconseguiríem punts
d’encontre tant sobre la lluita de l’abandonament, el fracàs,
etc., com deia, l’empoderament, perdó, del claustre i de l’equip
de docents, no només dels directius, a l’hora de desenvolupar
el projecte i les persones, els perfils que l’han de desplegar, i
després, com els deia, sobre un pacte de mínims que tengués
unes línies vermelles amples, que no fossin tan estrictes o tan
tancades i sobre el tema del decret de mínims com els deia.
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Agrairia si ens poguessin il·lustrar una mica més amb  la
seva opinió en aquest tema. Moltes gràcies, per la seva
intervenció.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup..., vostès podran contestar al final, tendran la seva
oportunitat, ara té la paraula el Sr. Salvador Aguilera del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té cinc minuts, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, Sr. Baos,
Sr. Caldentey, benvinguts a aquesta comissió, a aquest
parlament. Ja l’altre dia vaig fer un post al meu Facebook en
què deia que vàrem fer història perquè, per primera vegada en
la història d’aquest parlament s’obria que la comunitat
educativa pogués opinar, parlar, etc., per tant, avui continuen
vostès en aquest diàleg després d’anys en què vàrem patir
realment un calvari per no dir altres qüestions.

El tema és molt breu i intentaré fer preguntes molt
concretes. Directament vaig a les preguntes, és obvi que vostès
han fet una referència al motiu del seu vot, per tant, en aquest
sentit faré uns comentaris. La pregunta ja la va llançar la
setmana passada la meva companya: què esperen vostès des
dels dos sindicats d’aquesta comissió per a aquest pacte
educatiu?

Continuo amb més preguntes, quins veuen... dels punts que
hi ha al document que seran més problemàtics o inaplicables
del document? És obvi que després el tema de les competències
en l’àmbit estatal ja s’ha posat damunt la taula.

Sobretot, enllaço amb la pregunta, com es poden superar
aquests problemes competencials?

Una altra pregunta seria, quin seria, com la Sra. Riera ha
comentat, i jo parlo de marc mínim que vostès han comentat,
quin seria aquest marc mínim que des de la seves
organitzacions creuen que haurien de ser?

Sr. Caldentey, una pregunta concreta per a vostè, en el seu
vot particular fa referència al fet que aquest pacte ha de
propiciar un nou model educatiu en consonància amb un nou
model econòmic, social i productiu, a què es refereix vostè?

En aquest sentit voldria jo comentar també que... ha fet
referència a com hi ha hagut moviments o canvis a nivell social,
han aparegut sindicats nous, han aparegut... o des de... la part
social es replantegen moltíssimes qüestions que fins ara
s’havien delegat concretament en mans dels sindicats i, per tant,
el debat sempre és constructiu, i és obvi que tant el Sr. Baos,
com vostè, Sr. Caldentey, han comentat, veurem si hi ha dins
aquest document qualque cosa inconstitucional o va en contra
de la normativa.

Per tant, serà ja a posteriori si d’aquest document, per una
qüestió que vostès han fet un comentari per aquest vot en
contra, si realment hi ha alguna qüestió ja no dic

inconstitucional, sí, perquè també ha fet referència a l’Estatut
del Funcionari Públic, i, per tant, poden en un moment concret
cercar possibles solucions que freguin o molt prop d’alguna
qüestió. Haurem de cercar si anam pel bon camí quina hauria
de ser la possible alternativa o solució a aquesta si anem... ho
tenim molt clar quin és el camí dins tot aquest amalgama
d’elements.

Una qüestió molt important que no sé si sortirà és que des
de Podem ens preocupa moltíssim que, per una banda, siguem
aquí i parlem del pacte educatiu a nivell autonòmic, però tenim
un pacte educatiu a nivell estatal, per tant, en aquest cas, tant
les seves dues organitzacions tenen representants? Segueixen
directament aquesta qüestió?

Què veuen o que esperen d’aquesta subcomissió? Perquè
nosaltres veiem que realment, com el Sr. Caldentey ha
comentat, el tema de la derogació de la LOMQE al final no serà
un ens serà només una... maquillar aquesta llei que des de
moltíssimes organitzacions, plataformes, des de la societat es
demana, però sembla ser que és maquillar, aquí el Partit
Socialista jugarà un paper molt important. 

Vull comentar, i enllaçar en aquest sentit, a nivell estatal
que nosaltres també a part d’aquest document d’Illes per un
Pacte volem que s’agafi el document del fòrum de Sevilla, que
ara reb el nom de bases, què pensen d’aquest document? Com
podem integrar-ho a nivell de pacte educatiu i social que
cercam en aquesta autonomia, a les nostres illes?

Una qüestió molt important també que això és per a un
debat interessantíssim és el tema de la contractació de personal.
És obvi que les seves organitzacions s’han manifestat en contra.
En aquesta qüestió pens...

(Se sent de fons el to d’un telèfon mòbil)

Ai, perdó. Els cinc minuts. És obvi que aquí tenim una
dificultat, no vull dir problema, dificultat quant a aquesta
possible, com el Sr. Caldentey i el Sr. Baos han comentat, sobre
la contractació sobre un determinat perfil. D’acord, molt bé,
però tenim un problema d’interins, un problema d’altíssima
taxa d’una precarietat, d’una inestabilitat sobretot als centres
educatius i s’ha de cercar alguna qüestió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, ha d’acabar.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja estic acabant. Què podem fer davant d’una falta de
finançament estatal quan avui per avui portam congelats uns
pressuposts que des de Podem venim des del primer minut
demanant que s’incrementi d’una forma considerable i estam al
3%?

El tema, el tema... bé, continuaré després en el segon torn.

Moltes gràcies.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 61 / 30 de novembre de 2017 963

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la diputada Bel Busquets, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Faré... de fet faré una
intervenció breu. Moltes gràcies als representants sindicals per
haver-nos explicat el per què del seu vot particular i vot negatiu
al pacte. De fet, és una situació que consideram trista perquè en
qualsevol pacte educatiu és absolutament necessària la
representació dels treballadors, que és a les seves mans, però no
només dels treballadors, hi ha d’haver tota la resta, una
comunitat educativa que sí s’ha posat d’acord. Així i tot volem
ser optimistes, el temps no s’ha acabat, ara ens trobam amb una
oportunitat de revisar aquest document, si és possible arribar a
aquests acords que parlàvem de mínims, si pot ser incorporar
alguns dels matisos que heu explicat. 

També recordar que aquest document per si té la seva vida,
té la seva vida, però va aquesta ponència d’anàlisi, ha d’anar
encaminada a les conclusions que extraguem han d’anar
encaminades a il·lustrar una futura, un projecte de llei al qual
s’ha compromès el Govern, a una futura llei autonòmica
d’educació per a les Illes Balears. Seria la primera llei
autonòmica. 

Ens n’hem de sortir, per descomptat, amb una llei
autonòmica, hi haureu de tenir veu i, per tant, ja dic, el temps
no s’ha acabat aquí i hi haurà noves oportunitats. També hi
haurà noves oportunitats de convidar-los, si aprovam el pla de
treball que tenim previst, on allà també, no només vosaltres,
sinó altres sindicats també tendra el seu punt, el seu moment
per explicar-se.

Compartim amb vosaltres aquest desig de derogar la
LOMCE, si poguéssim fer-ho des d’aquí ja ho hauríem fet, el
que passa és que tots sabem que és una llei estatal i que aquí,
a les Illes, no tenim competències. En el que sí... en allò que
hem tengut competències l’hem aturada de facto.

Estam també d’acord amb aquest equilibri i la transparència
en la xarxa pública i concertada, de fet crec que des del Govern
s’han fet passes per caminar cap a aquesta transparència de la
xarxa concertada. S’han introduït elements perquè funcionàs de
tal manera. No vol dir que s’hagi acabat el camí, però sí es fa
camí en aquest aspecte. 

I crec que haurem de parlar, quan parlam del personal i dels
drets laborals, per descomptat els drets laborals s’han de
treballar a les meses, allà on sou representats, però crec que la
lectura que es fa de la provisió de places, etc., no sempre va pel
camí que vosaltres... bé, que jo quan he tengut ocasió de parlar
amb vosaltres heu llegit, crec que hi ha... no crec que hi hagi
aquesta voluntat, ni he llegit ni he interpretat que hi hagi
aquesta voluntat d’un dret totpoderós de la direcció.

Les interpretacions són àmplies, podem estar-hi d’acord o
no, però podem parlar-ne, està clar, us he dit que a una llei

educativa per descomptat hi haureu d’estar representats i totes
aquestes qüestions s’hauran de valorar.

Res més. Moltes gràcies i convidar-vos a aquesta esperança
que us incorporeu al pacte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull agrair
també al Sr. Baos i al Sr. Caldentey que siguin aquí a explicar-
nos el seu vot particular en contra d’aquest pacte per
l’educació.

Jo tampoc no els faré moltes preguntes perquè sé, algunes
ja s’han fet, sé que després tenen poc temps per respondre i
supòs que ens tornarem a veure i podrem tornar a parlar-ne.
Només tres cosetes, el tema, bé, del decret de mínims, jo crec
que la llibertat que s’ha de poder donar a cada centre,
l’autonomia de centre és bàsica perquè el centre és el que
coneix la realitat d’allà on està i la necessitat de poder ampliar
o no aquest 50% que en teoria marca aquest decret de mínim.
Jo en això no hi estic en contra.

El tema de la derogació de la LOMCE és molt difícil
malgrat a tothom ens agradaria, crec que seria més útil, per
ventura, modificar i eliminar alguns punts que té i fer feina en
la possibilitat d’arribar a uns acords i uns consensos per fer una
nova llei estatal, que crec que seria el camí millor a seguir.

De totes maneres, només demanar, m’agradaria saber, quins
serien els mínims per a vostès per poder negociar i donar suport
a aquesta futura llei de les diferents coses que ens han dit o no
ens han dit, i també troben que són mínims?

I, perquè s’ha dit que varen debatre molt les esmenes, ho ha
dit el Sr. Baos, i d’aquestes a veure en quines hi hauria marge
per poder negociar. De totes maneres també m’agradaria saber
si ens les poguessin fer arribar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies als
compareixents per la claredat, també, i la concisió amb què han
exposat les seves opinions. Crec que s’ha entès molt bé, o
almenys crec que... entenc molt bé la postura des de la qual la
diuen, i crec que té una gran coherència. Intentaré explicar com
es veu des de la formació que jo represento, evidentment sense
en cap cas voler entrar en una discussió, perquè ja dic que
entenc perfectament el punt de partida dels sindicats, i per tant
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vull explicar com es veu des del nostre grup polític, i al final
faré també una pregunta, a veure si aquestes dues visions es
poden integrar, troben que es pot, en aquest procés que estem
intentant, es poden integrar.

Aniré al gra, perquè evidentment tenim molt poc temps.
Han coincidit en el fet que no hi ha una sol·licitud de derogació
explícita de la LOMCE, i després també diuen que en canvi
sembla que es vulguin derogar o que es vulguin vulnerar alguns
aspectes dels drets dels treballadors. Jo penso que aquí hi ha un
paral·lelisme, crec que la voluntat dels que han elaborat aquest
pacte és rebutjar la LOMCE, encara que no ho diguin de forma
explícita, i també és superar alguns elements de l’Estatut de la
Funció Pública que es considera que actuen com a fre, com a
obstacles, per a un tipus d’educació que és el que es
persegueix. Per tant jo diria que són coses que es volen canviar
i que en cap dels dos casos no es diuen explícitament, però és
que jo penso que el que hem de llegir no són tant les
declaracions explícites sinó d’alguna manera el tipus
d’educació que persegueix aquest document, i que els he de dir
que en línies generals el nostre grup polític hi està d’acord.

Això em porta a una reflexió que ja vaig fer l’altre dia, quan
van venir els grups que donen suport al pacte educatiu, que és
sobre l’adequació de la funció pública per a l’educació que
volem per al segle XXI, i d’alguna manera, i per esquematitzar-
ho -i perdonin, no m’ho agafin al peu de la lletra, sinó perquè
entenguin la idea- nosaltres pensem que la funció pública és un
sistema que d’alguna manera està ancorat en unes formes
d’organització social a superar, i que aplicades a l’educació
diria que contribueixen a una educació més uniforme, de
caràcter més industrial, més directiva, més normativa, i volem
evolucionar cap a un model d’incorporació de personal a
l’educació que permeti fer una educació més plural, més
innovadora, més imaginativa, més autònoma, més
experimental. Crec que no hi ha cap mena de voluntat de
vulnerar els drets dels treballadors, sinó arribar a un equilibri
que permeti també unes oportunitats de desenvolupament
personal humà i professional que en aquests moments aquest
sistema tan rígid de la funció pública no ho permet. 

El Sr. Caldentey ha oposat el model gerencial. Jo crec que
no es persegueix, i ho dic pel que conec de les persones que
estan al darrere, un model gerencial, sinó un model flexible, i
quan dic flexible vostè evidentment es pot pensar que jo..., que
és una paraula d’aquestes que utilitzen els que estan a favor del
sistema gerencial, però li puc assegurar que no és així, dic
flexible en oposició a un sistema rígid que a vegades impedeix
posar en marxa projectes innovadors; ens estem referint
bàsicament a aspectes pedagògics que no es poden implementar
perquè preval un determinat model del que jo diria els drets
formals del treballador, però que ens oblidem dels drets
materials del treballador. Hi ha uns drets formals del
treballador que consisteixen en el que jo dic el professor
càpsula, que dóna lloc a un tipus de professional que pot estar
treballant en el sistema educatiu de forma aïllada, d’alguna
manera, i permetin-me, eh?, jo com que he de parlar molt
ràpidament no m’agafin amb la literalitat, però d’alguna
manera, bé, una certa filosofia de “jo vaig a la meva classe,
vaig a la meva i ja es pot ensorrar l’institut que jo estic en la
meva càpsula funcionarial”, i això jo crec que hi ha una part
d’aquesta càpsula, uns drets formals que són irrenunciables i

que nosaltres serem els primers que estarem al costat d’això;
però a la vegada ens agradaria que això fos compatible amb el
que nosaltres diem uns drets materials del treballador, que té a
veure amb la capacitat, amb la possibilitat d’estar involucrat en
un projecte professional engrescador, i que té a veure també
amb el fet que els treballadors de l’ensenyament puguin ser més
feliços, puguin estar més valorats, puguin estar més motivats,
puguin tenir un exercici professional amb més sentit, i a la
vegada, també ho reconec, més exigència i més esforç, també
demanam això.

Aleshores m’agradaria, i ho he hagut d’esquematitzar d’una
forma molt ràpida, sé que el que dic pot ser..., pot ser
volgudament, diguem, interpretat com a defensor d’una causa
que no és la meva causa, i m’agradaria que en això fóssim
lleials en la discussió o en l’intercanvi d’opinions, jo només
volia acabar preguntant-los si vostès creuen que és possible
aconseguir una integració entre el que dic, aquests drets formals
del treballador, i aquests drets materials, que puguem dotar els
ensenyants d’un ambient més engrescador i més enriquidor per
a la seva tasca professional.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Atès que els representants del
Grup Parlamentari Mixt no són a la sala, passarem a donar la
paraula al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volia agrair la
presència aquí del Sr. Baos i del Sr. Caldentey; crec que era
necessari, vam considerar que era necessari dintre de la
ponència que vinguessin a aclarir aquests vots particulars, o
vots negatius particulars. Crec que a la seva exposició ho han
fet clarament i per tant amb les preguntes que s’han fet (...)
pràcticament tots els dubtes que hi ha, encara que aquí s’ha
aprofitat per parlar d’altres coses que no són exactament
d’aquest vot, però bé...

Jo el que penso, des del nostre grup el que pensem és
precisament som en aquesta ponència, som en aquest procés per
arribar a processos de consens i pactar, com s’ha dit aquí,
arribar a un acord de mínims, però també pactar aquests
desacords en els quals hi ha enfrontaments, però, bé, hem
d’arribar a un límit de pactar aquests desacords per poder
seguir endavant. Estic d’acord amb la Sra. Busquets que el
camí encara s’està fent, ara arranquem la ponència, el document
Illes per un pacte és un document que servirà de base per poder
iniciar el camí cap a la nostra meta, i crec que la meta de tots
els que som aquí és arribar a tenir una llei educativa a les Illes
Balears en la qual s’estableixin aquells mínims però que també
tothom se senti còmode i pugui perdurar, perquè la finalitat
d’aquesta llei és que pugui perdurar.

Per tant, i vista la compareixença, queda clar que els
desencontres principals van ser, per una banda, el tema de la
LOMQE, la derogació de la LOMQE, que jo crec que tothom
està d’acord que la LOMQE s’ha d’aturar, s’ha de substituir per
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una altra llei, però mentrestant ha anat fent camí. L’altre punt
de desencontre és el tema del Decret de mínims, això està clar.
Una cosa que no m’ha quedat clara és quan ha parlat de
l’equilibri de les dues xarxes, com aconseguir aquest equilibri
de les dues xarxes, és a dir, diu que s’ha de buscar equilibri; a
mi m’agradaria que explicàs una mica més aquest equilibri com
trobar-lo, més que res per trobar aquells punts on podem estar
d’acord, perquè l’altre punt de desencontre era també el tema
-o no tant de desencontre- el tema de la carrera professional; a
mi m’agradaria que poguessin aclarir d’alguna manera més
contundent aquells punts en els quals estarien disposats a
avançar per arribar al tema de la carrera professional.

I finalment m’agradaria, ja que aquesta ponència és una
ponència en la qual intentem arribar a un pacte, si a banda
d’aquesta explicació del que no s’estava d’acord, si hi ha
aspectes en què estan d’acord del document, i malgrat el seu
vot contrari sí que estarien disposats a acceptar, és a dir,
aquests aspectes a grans trets per poder arribar als acords i
poder avançar. Ja que la finalitat és tenir una llei educativa,
aquella llei en la qual sí hi siguin tots els acords. Per tant, per
una banda, què podem acordar? I, per altra banda, els
desacords pactats quins són?

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar les preguntes i
observacions formulades pels grups parlamentaris tenen la
paraula els compareixents, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BAOS I RELUCIO:

Moltes gràcies, intentaré córrer perquè han fet mil
preguntes, eh?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, aniré per ordre, perquè m’ho he apuntat per ordre, per
tant, aniré per ordre.

Sobre la diputada Núria Riera, ens demanava què pensam
si un pacte de mínims, i crec que també molts de vosaltres ho
deu demanat, a veure, Comissions Obreres, i no només la
federació d’ensenyaments sinó tota la confederació, ens hem
entrevistat ja fa dos anys amb vosaltres, amb cadascun dels
vostres grups parlamentaris, precisament i amb temps suficient
com per dir-vos que la preocupació bàsica i cabdal de la nostra
comunitat és el fracàs i l’abandonament, i que calia, abans
d’enfrontar-nos, a un pacte educatiu, calia posar remei a un
pacte de mínims sobre això, i parl de fa dos anys i busques, al
començament d’aquesta legislatura si no ho record malament.

Aquest és el pacte que nosaltres hem pensat des del primer
moment que era possible i que és necessari, i Comissions
Obreres hi ha  fet molta feina sobretot amb l’FP, perquè
pensam que la formació professional ben entesa i ben treballada
no només és un pilar fonamental per lluitar contra el fracàs i
l’abandonament, sinó també contra aquell canvi de model
productiu que tant, tots, volem per no nuclearitzar-ho tot sobre
un únic sector. 

Sí tenim proposta? La resposta és sí, tenim proposta, i l’hem
tenguda sempre. 

Les places poden perfilar-se pel claustre? Sí. Des del nostre
punt de vista les places ja es perfilen pels claustres, en el que
no estic d’acord és que els claustres decideixin persones,
perquè això vulnera la igualtat d’oportunitats i vulnera la
contractació, que és justament el que posa el punt 4.2.3, quan
diu: “La direcció, prèvia aprovació del claustre, elevarà al
Consell Escolar les propostes de plantilla...”, de plantilla, de
persones. No, això és el que vàrem esmenar, de persones no.
De perfils? Bé, de perfils, si van a la mesa sectorial, si es parla
com hem parlat sempre, com hem negociat la nostra esmena, la
transaccional, anava per aquí, la transaccional que ens varen
tirar a terra anava per aquí.

(Se sent una veu de fons que diu: “La teniu en el vot
particular”)

Sí, la teniu en el vot particular. A més a més, després ho
recalca i ho eleva als consells escolars, en el punt 5.3.2 diu:
“Els consells escolars intervindran en la tria de professors”. No,
en la tria de professors, no sé qui ho ha dit de vosaltres, és
anticonstitucional; ho és, vulnera la igualtat d’oportunitats
directament. 

Ús de la llengua, decret de mínims, si acceptaríem el
castellà...; bé, què diu el decret de mínims? Idò això, diu
exactament que hi haurà un 50% de les assignatures en català
i això per a... eh?,...

(Se sent una veu de fons que diu: “Com a mínim”)

..., com a mínim, com a mínim, i punt suspensius..., ja, ja, i
punts suspensius. És que ni això és al decret. Com hem d’anar
a parlar de l’altre 50% si això no és al decret? És impossible
parlar de res més fins que això no sigui al decret, i com a
sindicat no ens tancarem a negociar l’altre 50%, però aquest
50% era una línia vermella. Crec que ja he contestat a la Sra.
Diputada.

El Sr. Aguilera, Podemos, què espera d’aquesta comissió?
No ho sé.

Quins punts són els més conflictius? Són a les esmenes.
Nosaltres estàvem, i ús ho he explicat abans, nosaltres vàrem
entrar en el pacte a fer feina i ens vàrem sentir expulsats, i ho
vàrem explicar tantes vegades com se’ns va demanar, ho vàrem
explicar: si no ens deixen participar aquí no feim res i sortim,
perquè no som un sindicat que ens agradi que se’ns
instrumentalitzi en res, i en això tampoc. 

Quin és el punt més conflictiu... com es poden superar els
problemes, com es poden superar els problemes? Negociant.

El marc mínim, ho he explicat abans, el marc mínim és el
pacte que us vàrem presentar en roda parla... com es diu? Bé,
quan us vàrem visitar d’un en un. 

El pacte estatal. El pacte estatal les darreres informacions
que nosaltres tenim és que hi ha catorze punts, el primer punt,
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és segons ja parla sobre el pressupost i el darrer sobre la
qüestió de la religió dels catorze, no tenim moltes esperances. 

Fòrum de Sevilla, nosaltres som, Comissions Obreres, som
participants des del minut zero del Fòrum de Sevilla, per tant,
moltes de les esmenes que hem presentat i l’ideari que aporta
Comissions Obreres a aquest pacte i a tots forma part del
Fòrum de Sevilla. 

Contractacions al perfil, estabilitat. Bé, tenim ara un procés
d’oposicions gràcies a un pacte estatal d’estabilitat que pensam
que és un dels ingredients més importants que no només ens
donarà el pacte sinó que ens ho dóna la participació en aquests
processos d’oposicions de tots els treballadors. A la fi tenim
l’oportunitat de poder aconseguir una estabilitat no només per
als treballadors sinó també per al sistema. 

Finançament. És la gran pregunta, la gran pregunta que
ningú no sap contestar o que tothom sap contestar, però després
a l’hora de la veritat on són els doblers?

Senyor... eh?, sí vaig bé... sí, Sr. Castells, no, Sra. Busquets,
perdó, sí. Bé, agraïm que penseu que el temps no s’ha acabat i
que encara hi som a temps, ho agraïm de veres perquè com us
he explicat nosaltres vàrem entrar, vàrem sortir i encara som
fora. No som un sindicat, no som un sindicat que no cregui en
els pactes ni en els acords, tot el contrari, la nostra finalitat és
arribar a pactes i a acords, sinó no existiria el sindicalisme. 

Projecte... bé, que acabi amb un projecte de llei... sí, estaria
bé que les Illes Balears tenguessin una llei educativa, estaria
molt bé, però quina llei educativa tindrem si no derogam la
LOMCE? A veure, Comissions Obreres no demanava en cap
moment que el text digués que es derogàs la LOMCE, volíem
que el pacte inclogui el desig, el desig, de derogar l’actual llei
orgànica per fer possible tot allò que el Sr. Castells deia, el
pacte està ple de coses que no es poden fer amb la LOMCE en
vigor i, quin problema hi havia a posar això per escrit? Si no es
pot posar en un text una cosa que és real ens estam enganyant
a nosaltres mateixos. Si la intenció del pacte educatiu era anar
més enllà de la llei orgànica actual, per què no es pot escriure
això? Si no som capaços d’escriure això d’una manera, si no
arribam a un consens sobre això, ens estam enganyant des de la
primera línia del pacte educatiu, no importa llegir més enllà, i
més quan es diu, i es diu constantment, que el pacte inclou
elements que van més enllà de la LOMCE. D’acord, si no hem
dit mai que no, posem-ho per escrit, i és on hem tengut la
dificultat.

Vindran altres sindicats, d’acord, encara que crec que la
Sra. Busquets ha anunciat que hi haurà un segon procés on
vindran aquests sindicats. Nosaltres aquí venim com a
sindicats, però venim perquè hem fet un vot particular, si hi ha
d’haver un altre lloc on els sindicats puguem parlar no només
de la feina que hem fet sobre el pacte sinó d’altres qüestions
educatives, esper que se’ns convidi de la mateixa manera que
a la resta. 

Decret laboral... bé, ja ho he explicat això de la provisió
de...

I la diputada Antònia Sureda demanava el decret de mínims,
crec que ja li he contestat. La derogació de la LOMCE ho he
contestat ara.

Mínims... quins serien? Els mínims són, miri, els mínim,
vàrem arribar a uns mínims, ho hem explicat, n’hi hauria prou
a recuperar aquells mínims, la feina està feta, la feina està feta;
sis maratonianes sessions, que ha explicat també el Sr.
Caldentey, on es va arribar a un consens i on
desafortunadament es trenca amb una permanent, i dic
desafortunadament. 

Ah!, sí, farem arribar... pensava que les teníeu al vot
particular, però clar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah!, sí, sí, les tenc aquí també. 

MÉS per Menorca, miri, Sr. Castells, el problema de la
concepció que vostè explica, que diu a veure si superam això
de l’elecció i la tria per fer projectes innovadors, i per què no
ho feim a l’inrevés, per què no posam la mateixa transparència
que hi ha al sistema públic d’elecció de places i ho implantam
a aquella zona on la gerència precisament fa i aplica el model
que vostè vol per a la pública, que és a la concertada? Com,
totalment d’acord, nosaltres no estam d’acord amb això, perquè
-ho hem explicat abans- aquí tenim una dificultat i grossa si
vostè entén que el que hem d’implantar és el sistema de
contractació de concertada a la pública, perquè és el que he
entès del que vostè ha explicat.

El que vostè explica a grosso modo, i perdoni’m si ho he
entès, és que la contractació que es fa a la concertada, que és
una contractació referida a projectes, referida a necessitats dels
centres per currículum vitae, en el millor dels casos, les
necessitats que aquell centre o per a la persona que té la
potestat de decidir, sigui el gerent o sigui el que sigui, aquest
sistema des del nostre punt de vista no només no volem que
s’implanti a la pública, sinó que volem just l’inrevés, dur la
transparència de la contractació de la pública al model de
concertada.

I aquesta és una gran dificultat, perquè, ho torn repetir,
Comissions Obreres mai no ha estat en contra que, a través de
model d’innovació del que sigui, es pugui crear un debat dins
el claustre, dins les famílies i dins aquella comunitat educativa
de si és necessari o no generar una tipologia de perfil que ajudi,
que col·labori i que incrementi la participació i l’educació i la
millora d’aquell... perquè cada centre és un món. En això no
hem estat mai amb desacord. 

Quan estam en desacord és quan es parla de persones
perquè en un model públic la transparència de la contractació
és bàsica, primordial i constitucional.

EL senyor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Baos, duim onze minuts i mig i... supòs que el Sr.
Caldentey voldrà intervenir...
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EL SR. BAOS I RELUCIO:

Sí, sí... bé, crec que li he contestat a tot menys allò de la
carrera professional. La carrera professional és molt delicada
en el sector docent i fa anys que demanam un estatut docent a
nivell estatal per poder parlar, encara que sigui per poder parlar
d’això, que nosaltres ja duim una postura molt crítica, ja li ho
avanç. De totes maneres el problema principal no és la carrera
professional, és parlar de l’estatut docent, sense l’estatut docent
no es pot parlar de carrera professional. Imagini’s si estam
enfora de parlar de carrera professional.

I ja acabaré perquè... Moltes gràcies a tots i a totes.

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

Seré un poc reiteratiu. Intentaré contestar els temes
transversals i després, en tot cas, els específics. És a dir, aquí
hi ha hagut tres plecs de qüestions: una, en quin marc
conceptual i legal s’ha de moure un hipotètic pacte educatiu de
les Illes Balears?

Per part de l’STEI, el tema de la constitucionalitat o no, i
faig broma, a no ser que em vulguin aplicar el 155, faig broma;
el tema de la constitucionalitat o no, no és un tema que ens
preocupi, ni tan sols que les propostes puguin ser considerades
fora dels marcs legals vigents i actuals perquè les lleis no són
immòbils, es poden transformar, canviar, modificar, etc. Ara,
a nivell competencial del Parlament de les Illes Balears, és clar,
estam molt condicionat, si vol fer una llei educativa pròpia, pel
marc estatal. Per tant, és imprescindible i  a més la literalitat
amb què, per exemple, a l’STEI no se li va acceptar que a la
introducció d’aquest document... nosaltres dèiem que volíem
que les forces polítiques de l’àmbit estatal, que tenen la
possibilitat de posar-se d’acord i consensuar la derogació de la
LOMCE, que era imprescindible per poder desenvolupar aquest
pacte, i això no es va voler posar al document.

I ara vos diré una cosa que és tan certa que podeu anar a les
fonts, perquè com que varen ser penjats els diferents
documents..., és a dir, no estam aquí davant el document,
perquè crec que hi ha hagut algú que ha comès un error
conceptual, ha dit: el document Illes per un Pacte; no, no,
perdoni, aquest document que ha arribat al Parlament de les
Illes Balears no és el document Illes per un pacte, és el
document de pacte educatiu que va aprovar una majoria prou
qualificada, malgrat el que he dit abans dels sindicats, del
Consell Escolar de les Illes Balears, perquè, per exemple, al
document Illes per un pacte, sabeu que no figurava a una de les
seves redaccions..., bé, no figurava a la seva redacció,
l’educació com a dret, deia: “l’educació és un servei públic”? 

Això, és tan clar com que... ho puc documentar, i va ser
l’STEI i altres organitzacions que vàrem fer una esmena perquè
constàs al document  que l’educació és primer un dret, i després
es proveirà a través d’un sistema públic o no, però si no és un
dret mal anam, perquè la concepció de l’educació, el model
d’educació, almanco des de la meva organització, és considerar
que és un dret. A partir d’aquí hem de posar els recursos i a
veure com gestionam, gestionam, en el sentit ample, aquest dret
a l’educació. Per tant, això per a nosaltres era un tema
fonamental.

Finançament, és clar, això, en tot cas jo faria la pregunta al
Sr. Mariano Rajoy, que crec que és el president del Govern que
des de l’any 2014 li tocava fer una proposta de modificació o
nou plantejament del sistema de finançament. Em poden
contestar que es donava dins una situació de crisi econòmica,
de manca de recursos, etc., i per tant..., un sistema de
finançament si no hi ha un plus extra per repartir entre tots, idò
és clar, ningú no vol restar, tothom vol sumar alguna cosa més,
bé.

Per cert, és veritat, és fonamental per al nostres sistema
educatiu que arribin els recursos necessaris, però per exemple
aquest document, que també era una proposta de l’STEI, que
està reflectida a l’apartat de finançament,... ho dic per coses
que també s’ha demanat a veure amb quines coses podíem estar
d’acord, idò estam d’acord que mentre no puguem arribar al
6% del PIB que, per cert, el primer document cometia un error
flagrant perquè parlava que, si no record malament, que era el
8% el que recomanava la UNESCO, i jo ho vaig bussejar i
també és una esmena de l’STEI dir: “no, si feis referència al
que diu la INESCO és el 6%, el 8% no és” i això constava al
document inicial. És a dir, fins i tot vàrem corregir errors
materials d’aquest gruix, no?, és a dir, 8%, no, no, 6%.

I una cosa que demanam al parlamentaris de les Illes
Balears dins l’exercici de les seves competències i dins aquesta
legislatura és que s’apliqui almanco un increment progressiu
del 10% durant aquesta legislatura, i segon, el conseller
d’Educació, 775 milions era al 2015 i ara seran 935. 

No és que a nosaltres... ens agrada que el pressupost
d’Educació creixi, però això no és el 30%, és un vint coma no
sé què, per arribar al 30% que diu el pacte, que diu aquest
document que diu 10% progressiu, haurien de ser quasi 200...
100 milions més d’euros del que diu el pressupost actual,
haurien de ser 1.037, sí, sí, es pot fer amb una calculadora i
arribarem a 1.037, és a dir, més de 1.000, que era una
campanya. Que, per cert, organitzacions que donen suport a
aquest document també feien la campanya de més de 1.000 i
nosaltres òbviament l’STEI també en vol més de 1.000.

Tema decret de mínims, llengües, etc. Nosaltres consideram
que és una línia vermella, per a nosaltres, i per això... algú
podrà recordar, i no ho dic amb ironia, ho dic amb... com que
s’ha utilitzat la paraula “tristor”, idò jo també consider que
seria molt trist que després de la guerra que vàrem haver de
suportar, dic guerra, no?, el conjunt dels docents de les Illes
Balears amb el tema del TIL i després de l’escenari, que no
sigui, que no s’hagi entès per part de totes les forces polítiques
de les Illes Balears que el consens de mínims, per a alguns és
de mínims, però per a alguns altres ha de ser..., encara que sigui
el seu consens de màxim, és respectar la Llei de normalització
lingüística i el Decret de mínims de l’època del Sr. Cañellas.

És a dir, d’un Partit Popular que en aquella època tenia clar
que almanco havia d’oferir això com a possibilitat de tenir un
ambient escolar...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Caldentey, li donaré dos minuts més per anar acabant i
haurem doblat el temps previst inicialment que eren deu
minuts...

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

... però, cadascun?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, en total...

EL SRA. CALDENTEY I RAMOS:

Ah, no ho havia entès, pensava que jo tenia deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho he dit..., no, no, ho he dit, però en tot cas, arribarem a
doblar el temps inicial tenint en compte que no es poden
contestar, d’acord? Idò perquè es vagi planificant la...,
l’acabament.

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

Sí, sí, sí... Per tant, això és el que diem, és a dir, contestam
a la Sra. Núria Riera d’aquesta manera, és a dir, això és la
nostra posició, pensam que això hauria de ser el consens però
ja no... perquè després el desenvolupament polític del Decret
de mínims, a més dels nous decrets, etc., idò cadascú podria...,
però sabent que això és una línia vermella, òbviament estarem
més d’acord o en desacord en funció de com es desplegàs això,
però això podria ser un punt com a mínim de trobada; per a
nosaltres és un punt de partida, per a alguns seria el punt
d’arribada, però per a nosaltres evidentment el 50% és el punt
de partida.

Nosaltres també, ho dic per al Sr. Salvador Aguilera, i
després m’ha fet un apunt específic, i li contestaré. Estan també
en el document de bases del Fòrum de Sevilla. És a dir, la
confederació a la qual pertany l’STEI a nivell estatal està...,
igual que la CEAPA, que són les federacions de pares i mares
d’alumnes; és a dir, nosaltres no entram en contradicció teòrica,
tenim moltes contradiccions, però teòrica, entre el que diu un
document de bases i alguns aspectes del que diu aquest
document, que entren en contradicció amb el document aquest
de bases educatives estatal.

Respecte del tema en consonància amb un nou model social
econòmic i productiu. És clar, no som un idealista, sabem tots
que el sistemes educatius estan supeditats, dominats primer per
l’estructura política i en el fons indirectament per l’estructura
productiva vigent i dominant, però si volem crear ciutadans
crítics, no adoctrinats, i faig la broma, no?, el que passa és que
no tenc l’interlocutor per ventura de l’adoctrinament, si volem
generar ciutadans crítics, amb capacitats creatives, fins i tot a
mi que no m’agrada PISA, ha dit, per exemple, que el treball
col·laboratiu és fonamental. Les multinacionals fins i tot tenen
equips multidisciplinars i, per tant, si volem educar no en
l’emprenedoria, o com es digui, això d’emprenedors, -no, no,

jo diria “emprenyadoria”, però bé, això seria una broma, no?-,
si volem educar, la gent ha de tenir aquesta capacitat de
resolució de problemes, treball cooperatiu, etc., i, per tant, amb
això volem dir perquè creiem que la base econòmica de les Illes
Balears, serveis, turisme, etc., si no tenim (...), és a dir, gent
creativa que pugui modificar la nostra estructura productiva i
fer un valor afegit que diuen els teòrics, doncs és important que
el sistema educatiu i que després la interrelació amb el sistema
de la formació professional amb el sistema productiu de les
Illes Balears, també hauria de ser més intensa, però també des
d’una perspectiva educativa, no només d’una perspectiva
laboral, economicista.

I, com que em diuen que he d’anar acabant, farem arribar el
document també de les esmenes més concretes de l’STEI a tots
els que ho consideren oportú.

Mínims, per a nosaltres qualsevol pacte educatiu ha de
passar per un pacte social, no creiem en els pactes polítics i
educatius. Qualsevol llei que vulgui tenir pervivència, sigui de
les Illes Balears o de l’Estat espanyol, ha de ser en els aspectes
fonamentals consensuada, òbviament després hi ha les
polítiques d’esquerra, de dretes, progressistes, més
conservadors, però si volem lleis que perdurin, amb petites
modificacions o actualitzacions, hi ha d’haver una base i un
consens.

Per tant, nosaltres qualsevol llei que tengui un model
gerencial, avaluacions jeràrquiques, repressives encobertes o no
encobertes, i contestaré molt ràpidament al Sr. Josep Castells
de MÉS per Menorca, és que hi ha hagut un moment, i no s’ho
prengui malament perquè després jo li ho explicaré d’una
manera més tranquil·la, això em sonava a la “flexiseguretat”
laboral; és a dir, vostè ha dit la “flexibilitat” i la “rigidesa”,
això em sonava a aquest discurs de dir millorem els drets dels
treballadors generant incertesa, generant inseguretat, generant
desregulació. No, no, nosaltres volem processos de contractació
ben regulats. Es pot llegir vostè la pàgina 35 del document i es
pot llegir vostè la pàgina 6 de l’STEI, quan diu en el vot
particular, això era el consens, el consens deixava ben clar que
els consells escolars de centres i els equips directius podien fer
propostes, fixar criteris, però sempre i quan això anàs a la mesa
sectorial i allà es definís el procediment regulat d’adjudicació
de totes les places...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Caldentey...

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

Això és fonamental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al torn de rèplica. Després tendrà una petita
oportunitat per acabar un poc millor. I donam la paraula al
Grup Parlamentari Popular i té cinc minuts Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, moltíssimes gràcies per les
seves explicacions, crec que han estat prou clares..., anava a dir
valentes, sí són valentes també perquè han estat molt detallades
i a més, donen resposta al que jo els demanava. Per tant, els
agraesc aquesta exposició.

M’agradaria també, com ha comentat El Pi, que aportassin
les seves esmenes com a part de la documentació que formarà
part de tot aquest grup de treball, la resta de documentació que
hem d’aportar els diferents grups, estaria bé tenir les seves
esmenes.

Vull reiterar que nosaltres estam disposats evidentment a
arribar a acords, com he dit en un principi, que aquests acords
estic d’acord que han de ser de mínims, més o manco amples
perquè tots ens hi puguem sentir còmodes i perquè això és un
pacte que abraça un poc aquest caire social, jo ja ho vaig dir el
dia que varen venir els representants d’Illes per un pacte, que
un pacte educatiu ha de partir d’un pacte social perquè ens
afecta a tots. I amb aquesta mateixa voluntat de pacte, perquè
s’ha fet referència a la feina que es fa a Madrid, vull dir que
amb aquesta mateixa voluntat el meu grup polític és a Madrid
a la subcomissió d’Educació, per analitzar tots aquells temes
legislatius, socials, econòmics que tenguin a veure amb
l’educació i amb aquesta voluntat de formar part d’aquesta
subcomissió. Vull dir que són temes que s’han de tractar allà i
el meu grup o el meu partit sempre ha dit que no tancam portes
a parlar o a modificar tot allò que sigui millorable perquè
funcioni el sistema educatiu.

Estic d’acord, i és ver, que ens hem de centrar en els
problemes d’abandonament, de fracàs, que jo he comentat i que
vostès també han dit que eren els importants per assolir
realment un pacte social i educatiu. I en aquest sentit, els vull
dir que abans no ho he comentat, que quan varen venir els
d’Illes per un Pacte, els vaig demanar si s’havia fet una
diagnosi inicial en aquest document, trobava a faltar aquelles
dades inicials de veure d’on partim, per veure si les solucions
o les mesures que proposam per arribar a solucions són
correctes, perquè si no, no sabrem valorar els resultats de les
mesures que aplicam, si no sabem d’on partim.

I veig que en part vostès també han fet una incidència,
encara que indirecta, fent referència als percentatges de la
UNESCO, o per exemple el document que ha sortit de
l’informe dels treballs col·laboratius de les baixes
qualificacions que tenen els nostres nins balears en temes de
treball col·laboratiu, a partir de l’informe PISA 2015 s’han anat
fent tots aquests informes i aquest darrer realment mostra
aquestes mancances. Per ventura, aquestes mancances
m’agradaria saber si vostès consideren que s’hauria
d’incorporar evidentment documentació d’aquest anàlisi,
d’aquesta diagnosi, per saber cap on hem de tirar i quines
mesures que siguin vàlides podem proposar.

I els he de dir en relació, comentaven vostès que els
agradaria venir si vénen els representants sindicals. Sí vull fer
constar que nosaltres com a grup parlamentari hem presentat un
pla de treball, on incloem, és una segona fase, a partir d’avui
començarà una segona fase, incloem tots els representants

sindicals, evidentment hi són vostès com a sindicat, només
faltaria! Per una banda hi ha Illes per un pacte, i el vot
particular, per altra banda tots els representants sindicals
perquè com a representants puguin aportar tot allò que
considerin en aquest grup de treball. Crec que l’educació és un
àmbit massa important com per tancar les portes a una
compareixença o dues, per guanyar una setmana o dues.
Nosaltres consideram importants que tots aquells que tenguin
qualque cosa a dir, venguin i més els sindicats que representen
a la majoria del sector docent.

Per tant, com a preguntes concretes i acabar. Consideren
vostès que també fa falta aquesta diagnosi inicial? No vaig
obtenir gaire resposta els ho he de dir, si s’havia fet o no
s’havia fet. Saben vostès si s’ha fet i si fa falta?

I després si consideren això que dèiem, que ens podrien
centrar una mica en el tema d’abandonament escolar, de fracàs
escolar. Quina documentació podríem analitzar, a part de les
seves esmenes?

I agrair-los les aportacions que m’han fet en relació a la
resposta sobre el Decret de mínims, establint quins eren els
seus mínims per poder partir a parlar d’aquest tema.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears Sr. Aguilera té cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies al Sr. Baos
i al Sr. Caldentey per les seves respostes. Jo continuaré
d’aquesta forma telegràfica, però bé, entenem perfectament el
format, però bé, com sabem des de Podem i la meva persona,
hem estat parlant, seguim l’actualitat des de fa molt de temps
del tema educatiu i bé.

Comentar molt ràpidament, com ja han manifestat els dos,
si aquest document que inicialment va unir a milers i milers de
persones, amb els representants, davant d’unes polítiques de
retallades i d’anar en contra de la llengua, si no hem après tots
i totes alguna cosa del què varem viure els anys enrera, serà un
fracàs per a tothom. Per tant, feta aquesta reflexió i em poso ja
una mica seriós, hem de veure realment què podem fer per
poder mirar endavant i oblidar l’època del Sr. Bauzá en aquest
sentit. Per tant hem fet història i hem de continuar treballant per
poder arribar a aquest acord.

És obvi també, i sobretot les persones que portem educació
i ja no dic la gent que porta molts d’anys, que no només a
l’àmbit autonòmic sinó a l’àmbit estatal, després de set lleis
d’àmbit estatal i tantes altres reformes, la gent, la ciutadania, la
comunitat educativa, els docents, tothom estem farts que els
polítics, i jo m’incloc en aquest sentit però hi estem treballant
per canviar-ho, que hem de demostrar alçada a l’hora d’arribar
a consens (...) que no puguem canviar d’una punyetera vegada;
perdonin aquesta història, però és que arriba ja un moment que
sigui incorrectament polític, de veure que estem cada quatre
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anys amb la mateixa història. Aquí hi ha problemes d’arrel molt
importants que no se solucionen, problemes tan importants com
per exemple que ens acusin, als docents, d’adoctrinament;
tenim el representant de Ciutadans que no és a la comissió
perquè han decidit no ser aquí, en aquesta comissió, diuen que
(...), però són els primers que posen en dubte la nostra feina,
com en el seu moment ja altres veus, altres partits, ho varen fer. 

Per tant, un atac directe a l’escola pública, i en aquest sentit
he de comentar molt ràpidament el tema de les dues xarxes. Bé,
des de Podem ens hem quedat tot sols en la defensa de l’escola
pública, (...) la falta de centres educatius aquí a Balears, la falta
d’inversió, la falta d’infraestructures a determinades illes i en
determinats municipis, per tant això és una qüestió política i
que no s’hi ha volgut fer front directament per falta de
finançament. Això és sempre la resposta.

Una altra qüestió importantíssima que no es diu, i el Sr.
Caldentey abans ho havia comentat, és el tema del laïcisme. El
tema del laïcisme és una qüestió que des de Podem també el
volem; és obvi que aquí hi ha una contradicció o un oxímoron
dins determinades organitzacions que són Escola Catòlica, i per
tant aquí hi ha una dicotomia, un oxímoron que és incomplible.
Per tant nosaltres apostem pel laïcisme i sempre respectant que
cadascú porti els seus fills on vulgui, sempre amb respecte.

Qüestions importants, i perdoni que vagi tan ràpidament.
Ah!, el tema del fracàs escolar, com el Sr. Baos ha comentat en
el seu moment. Tots tenim molt clar, i especialment els que ens
dediquem a l’educació, que Balears estem a la cua de tots els
rànquings, per a la nostra desgràcia. Justament aquests dies
estic llegint l’anuari d’educació i concretament un dels articles
que recull és tot el tema de la immigració respecte d’Espanya;
idò bé, si no tenim docents, si no tenim classes o deixem de
tenir classes massificades, si no dediquem recursos a un aulari
com realment moltíssima..., 20, 25% dels nens, sobretot els més
petits, no entenen cap de les dues llengües i per tant haurien de
tenir un altre sistema d’integració inicial abans de poder-se
incorporar, davant aquesta qüestió entenem que des de Podem
s’ha de fer un pla concret. Nosaltres hem demanat per activa i
per passiva al Sr. Conseller una memòria, un informe econòmic
sobre el Pla d’èxit educatiu; mai no hem tingut aquest informe
al respecte.

Qüestió molt important, i enllaçant amb el Sr. Castells, Sr.
Castells, amb tots els meus respectes, si algun dia tenim, el
professorat, una escola on realment tinguem una formació, uns
recursos econòmics, unes instal·lacions, uns recursos..., no
depenem d’un currículum, no tenim una normativa, no tenim
unes revàlides, no tenim una selectivitat, etc., etc., etc., etc.,
podem tenir una altra escola diferent respecte de la que avui per
avui tenim. Hi ha moltíssimes coses al respecte; per tant quan
s’han d’examinar unes revàlides, que hem aconseguit
paralitzar-les però aquí el Partit Popular volia examinar unes
revàlides, per tant quina innovació o què podem experimentar
al respecte?, com podem experimentar amb una aula...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyor... Aguilera...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, ja estic acabant. Com experimentar en aules de 30 o 35
persones?, és a dir, no ho entenem. O què podem fer davant
d’una selectivitat que ens obliga a preparar tot un camí als
nostres futurs graduats?

Qüestions ja per acabar... Bé, ja bàsicament això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, el temps s’ha acabat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

...(...) quina escola volem (...)? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula la Sra. Busquets, cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, només per explicar un
parell de qüestions. Una: si llegim el document de pacte és cert
que tot allò que traspua deixa claríssim que està per damunt,
pel costat i per l’altre costat, a superar la LOMCE o fins i tot
evitar-la, però seria una qüestió que s’hauria de veure si s’ha de
posar per escrit perquè tots estiguem més tranquils. Una altra
qüestió és que els dos sindicats han expressat que només
entenen un pacte si és un pacte social; crec que la voluntat
d’aquest pacte educatiu és que incorpori el màxim de veus, i
també deixa claríssim a la seva introducció que el que vol és
lluitar per una escola diferent i per una millor escola, i això, per
descomptat, lluita contra el fracàs escolar, que diu la
introducció: “La voluntat de construir un pacte educatiu per a
les Illes Balears deriva de la constatació dels problemes greus
que pateix la nostra societat, en especial en el camp de
l’educació: fracàs escolar, burocràcia, corporativisme,
inestabilitat normativa, manca de recursos suficients...”, etc.
Parla de finançament, parla de fracàs escolar, etc.

No els faré més preguntes. Com ja han dit hi haurà
oportunitat de no només... que avui només heu vengut a
explicar el vostre posicionament i a explicar aquest vot
particular; hi haurà oportunitat, per descomptat que sereu
convidats, per poder parlar de quina és la vostra visió sobre un
pacte per l’educació o quina seria la vostra visió, com de la
resta de sindicats, no sereu exclosos, per descomptat, en aquest
proposta que avui debatrem hi sortiu, crec que tots els grups
parlamentaris veuen clar que heu de tornar a venir, i només vull
fer esment, perquè m’he sentit al·ludida i..., que el nostre grup
parlamentari defensa l’escola pública i defensa l’escola
concertada perquè és una realitat d’un 40% a Palma i d’un 35%
a totes les Illes, com a servei complementari de l’educació
pública, allà on no pot arribar, simplement.

I moltes gràcies. Estau convidats a tornar i, per descomptat,
mà estesa perquè aquest pacte pugui comptar amb els
representants dels treballadors. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Busquets. Té la paraula la Sra. Sureda,
d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té cinc minuts, Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Jo no els
faré més preguntes. Vull agrair que hagin vengut a explicar el
vot particular, l’han explicat. A part de les esmenes que sí que
ens faran arribar m’agradaria saber si també tenen els
documents transaccionats amb què havíeu arribat als acords,
independentment de les esmenes inicials perquè eren diferents,
almanco així ho he entès, com ha dit el Sr. Baos.

De totes maneres també vull dir que en el tema de formació
professional estic totalment d’acord, crec que també hi ha molta
feina a fer a mitjà i a llarg termini, i que seria una part molt
important per obrir el tema de la diversificació econòmica
d’aquí de les Illes.

Res més. Ja podrem anar parlant a les properes reunions que
tenguem, i pens que hi ha molta feina a fer i és entre tots que
podrem arribar a un gran pacte social i polític pel bé de
l’educació de les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. El Sr. Castells, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies altra vegada al Sr. Baos
i al Sr. Caldentey per les explicacions. Em sap greu que avui ho
haguem de fer tot amb tantes presses perquè realment la veritat
és que he dit que el que jo deia era fàcilment mal interpretable,
no?, o que d’alguna manera, encara que evidentment de forma
totalment involuntària, d’alguna manera es poguessin
tergiversar... -ho dic sense cap mena de to, diguem, crític- les
meves paraules. Jo els asseguro que en el que he defensat no hi
ha darrere ni cap ideologia ni liberal, ni gerencial, ni
empresarial, ni crec que l’ensenyament s’hagi d’orientar a les
necessitats de les empreses, en això poden estar totalment
d’acord que estem en el mateix vaixell, i bé, he fracassat
totalment, perquè he aconseguit el contrari del que volia
aconseguir, perquè he vist que no els he convençut sinó que han
entès que defensava coses totalment diferents de les que
defenso.

Jo el que vull d’alguna manera, per dir-ho amb les seves
mateixes paraules, Sr. Caldentey, vostè d’això n’ha posat algun
exemple, no?, un sistema educatiu que eduqui en la resolució
de problemes, en el treball cooperatiu, etc., i crec que per
aconseguir aquest tipus de coses, aquest tipus de necessitats del
segle XXI, no de les empreses del segle XXI, de la societat del
segle XXI, de les necessitats de desenvolupament humà del
segle XXI, és millor poder treballar amb uns equips integrats
que d’alguna manera superen la individualitat, perquè és clar,

el treball en equip hem d’aconseguir que ho sàpiguen fer els
estudiants i perquè ho sàpiguen fer els estudiants, també ho han
de saber fer els professors. I en aquests moments en el sistema
educatiu hi ha alguns grandíssims professionals, que tenim
moltes experiències molt positives, molt enriquidores, punteres,
però també aquest sistema de la càpsula que jo els deia abans,
fa que a vegades algunes postures individuals, emparant-se amb
aquest sistema, boicotegin la posada en marxa d’alguns reptes
educatius, dels que els beneficats són els estudiants, són els
alumnes, són aquells als quals hem de posar al centre de tot
això que estem fent, que són els estudiants. 

I faig una referència molt ràpida al que m’ha dit el Sr.
Aguilera. Vostè té tota la raó Sr. Aguilera, amb unes millors
ràtios, amb un millor finançament, sí, però també li he de dir
una cosa, hi ha experiències, per exemple a Catalunya, que
també se’ls aplica la LOMCE, que jo sàpiga, i vostè segur que
les coneix, en què s’ha superat totalment aquest polinomi de
profe-matèria-aula-contingut curricular, s’ha superat, s’ha tirat
pels aires, s’han tirat les parets de les aules a terra, i amb els
mateixos recursos, organitzats d’una manera diferent, s’han
aconseguit uns resultats molt satisfactoris. I escolti, això ho han
fet amb la LOMCE també, tenint la LOMCE i tenint les
mateixes limitacions. 

Aleshores nosaltres el que volem avançar és cap la
flexibilitat... i vostè, és clar, m’ha agafat el rave per les fulles,
que és el que jo li he demanat que no fes, la “flexiseguretat”;
no, quan parlava de flexibilitat parlava d’aquest tipus de coses,
i quan parl de flexibilitat estic dient que a mi m’agradaria
passar d’un professor operari, que és un model vinculat al segle
XIX, a un professor creador, que és un model del segle XXI. I
el que vull és apoderar el professor i que el professor pugui
desplegar al màxim aquestes capacitats. Estic segur que hi ha
professors que tenen una gran vocació, com vostè Sr. Aguilera,
no l’he tingut de professor, però estic convençut perquè el
conec a vostè com a persona, que és una persona amb una gran
vocació, doncs un ambient en què aquesta vocació es pugui
desplegar, no d’una forma tan compartimentada i tan rígida.

Sí, ho he de dir. És clar, vostè deia, Sr. Caldentey la
incertesa. Ara diré una cosa que vostè, si vol, també em pot
agafar el rave per les fulles, però, escolti, és que una de les
coses que a mi m’agradaria que eduquessin els meus fills és la
gestió de la incertesa, m’agradaria que als meus fills els
eduquessin en la gestió de la incertesa; no pretenc que eduquin
els meus fills en un sistema en el que tal dia, com que guanyen
una oposició, ho tenen ja tot segur fins al dia de la seva
jubilació, perquè la vida és incertesa i la incertesa s’ha de saber
gestionar. 

Per favor, Sr. Aguilera no m’agafi el rave per les fulles, no
estic defensant cap model gerencial, ni liberal, estic defensant
un sistema educatiu doncs que sigui més complex. I avui en dia
tots els treballadors, i els funcionaris també ho haurien de fer,
ens hem d’adaptar a les realitats canviants, perquè la realitat
canvia i aleshores, per favor, no sacrifiquem la capacitat de
preparar bé els educants, a la necessitat de què res canviï en el
panorama laboral dels professors. Vostès poden dir si volen i
poden continuar agafant el rave per les fulles, poden dir que jo
vull desposseir els funcionaris del seus drets, en absolut! En
absolut! 
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I aquí li dic al Sr. Baos que m’ha malinterpretat, o jo m’he
explicat molt malament, jo no vull en absolut un sistema de
selecció del personal que no es basi en la transparència i en la
neutralitat, i, per tant, crec que aquest és un element
irrenunciable del sistema. I a més a més, li dic una cosa, jo he
defensat i ho he defensat aquí, que l’escola concertada hauria
de ser igual, és a dir, hi hauria de regir el principi de mèrit i
capacitat per seleccionar. Jo en això estic totalment d’acord
amb vostès, pels motius pels quals no es va incorporar al pacte,
al document en si, ho desconec, però jo crec que evidentment...,
és a dir, una cosa és definir en abstracte el perfil de la plaça i
l’altra cosa és seleccionar a dit la persona. Jo en això estic
d’acord amb vostès, és a dir, el que crec és que els centres han
de tenir la capacitat amb molta més agilitat -i acabo de seguida,
Sra. Presidenta-, amb molta més agilitat poder definir el perfil
professional de les persones que casen amb el projecte educatiu
d’aquell centre, i crec molt en l’autonomia de centre. I quan dic
això no estic defensant en absolut poder seleccionar a dit.

I l’última frase, a mi el que m’agradaria és que trobéssim la
manera, perquè jo crec que la seva participació en el pacte és
fonamental, ja els ho dic des d’ara, fer compatible aquests drets
individuals, bàsics i irrenunciables dels treballadors públics,
amb tota aquesta flexibilitat que jo crec que hem de donar al
sistema educatiu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Casanova pel Grup
Parlamentari Socialista, té cinc minuts Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no volia intervenir perquè crec
que després de tot el que s’ha parlat aquí, han parlat més que
suficient. Solament volia tornar donar les gràcies per haver
vingut. I tornar insistir en què crec que estam en aquesta
ponència, en aquest procés de feina per arribar a acords i cercar
els desacords que tenim, i per tant, jo crec que ja estaríem
contents de poder arribar a una sèrie d’acords, jo crec que pel
que s’ha dit aquí, penso que el finançament és un dels que
s’haurà d’arribar.

I sobretot, fent referència al que deia el Sr. Castells, el tema
de l’estatut docent, jo parlava de carrera professional, crec que
en la carrera professional és imprescindible arribar a acords que
hem de pactar, però sobretot en l’estatut docent. Això enganxa
una mica amb el que parlava el Sr. Castells, que realment el
problema serà com casar la flexibilitat necessària dintre del
sistema educatiu, amb el monolitisme de la legislació; és a dir,
si volem una legislació que perduri, ha de ser una legislació que
pugui ser flexible per poder ser adaptada als nous canvis, a
l’educació s’ha d’anar canviant, els canvis de la societat i s’ha
d’anar adaptant en certa manera.

Per tant, jo crec que la futura llei, que jo crec que sí que és
necessària; és a dir, s’ha d’arribar a una llei autonòmica? Sí, la
llei autonòmica ha d’establir aquells principis que ens afectin
directament aquí, independentment de les lleis que afecten
l’Estat. Per tant, crec que la futura llei de les Illes Balears, la

llei educativa, ha de tenir en compte tots aquests aspectes i
sobretot incloure allò que des d’aquí parlam.

Res més, donar les gràcies i esperem que a la pròxima
compareixença, que serà quan arribin els altres sindicats, ja
podrem parlar d’unes altres coses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara els volia advertir que per
a aquesta darrera intervenció estava establert un temps de cinc
minuts per als dos, però, ateses les qüestions que s’han
plantejat aquí, aquesta presidenta els donarà cinc minuts a cada
un.

Comença el Sr. Baos.

EL SR. BAOS I RELUCIO:

Moltes gràcies. Sí, els farem arribar tot el que ens demanau,
i més, si voleu. 

Molt ràpidament, sobre la pregunta que ha fet la diputada
Sra. Riera. Sí, és clar que s’ha d’incloure una diagnosi, però
una diagnosi constant, no només per a aquest pacte. Heu repetit
tots que voleu un pacte que perduri en el temps, però que sigui
flexible. Ja em direu vosaltres si això no és contradictori com
a concepte gramatical. Es pot fer un estable que sigui flexible?
És una pregunta que els faig jo quasi filosòfica. Tenim una
democràcia flexible, tenim unes eleccions flexibles, ho tenim
tot que és flexible, però al mateix temps demanam estabilitat.

M’he apuntat aquí una frase que no vull que se m’oblidi,
per solucionar els problemes de l’educació cal actuar fora de
l’educació, no dins l’educació. Si els professors en tost d’estar
ocupats en si aquell nin arriba o no arriba a classe, que si té
problemes, no sé què..., els professors i el sistema educatiu
volem que ens solucioni la vida de tot, però realment on hem
d’actuar i on hem de reflexionar és en què fem per a l’educació
des de fora de l’educació. Nosaltres pensam que tot el sistema
públic col·labora o ha de col·laborar perquè l’educació
funcioni. Si la sanitat funciona, funciona l’educació, si la
justícia funciona, funciona l’educació, si el treball funciona,
funciona l’educació, quan falla tota la resta, no es pot anar a
demanar a l’educació que solucioni els problemes que li
generen des de fora, no es pot. I el pacte peca d’això, peca
d’això, principalment.

Per això apostam per pactes de mínims i pactes que vagin
on realment poden anar. I per això creiem que és més fàcil, i no
s’ha de ser tan ambiciós, perquè és un pacte ambi..., tots els
pactes són ambiciosos i precisament és un dels ingredients que
els fa fracassar, siguem sincers, per l’ambició del mateix pacte,
però sí que és possible un pacte de mínims, un pacte concret
que ataqui directament certes qüestions que són assolibles.
D’això no en volem parlar, del possible és molt difícil parlar i
ens costa molt parlar a tots del possible, perquè en el possible
és quan Comissions Obreres no ha fet esmenes del tipus: volem
que el pacte elimini la religió; que està dins el nostre estatut.
Comissions Obreres no s’ha atrevit a fer aquestes esmenes, per
què? Perquè és un pacte educatiu, no? Bé, idò, hi ha entitats
que sí que han fet esmenes de màxims. Si no entenem què és un
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pacte i la filosofia d’un pacte, si no entenem com s’ha de
treballar dins un pacte difícilment arribarem a un pacte, perquè
no es pot anar a un pacte amb una postura de màxims, i ens
hem trobat també amb això i hem hagut de batallar per fer
entendre a la resta que no es pot venir a negociar un pacte amb
postures de màxims. Esper que a vosaltres no us passi això. 

Bé, crec que no t’he contestat. Quan em demanaves si és
important que hi hagi i que sigui flexible, ja tenim una dada,
per a nosaltres l’abandonament escolar i el fracàs és fracàs
social, a posta dic que s’ha de mirar el que hi ha fora abans
d’intentar solucionar-ho des de dins.

Documents. Sr. Castells, tal vegada l’he malinterpretat, però
ha tornat a dir que espera que el sistema sigui flexible,
transparent... no hi ha més transparència que el sistema
d’ingrés, oposicions i baremació, no hi ha res més transparent
que això. Precisament, la taca de transparència és quan es diu
a una persona o a un grup de persones que triïn ells, aquí és on
es trenca la transparència, perquè, per molta bona voluntat que
hi posin i per molt de criteri que hi posin, mai no superarà un
sistema de transparència com el que ja tenim, amb el que ens
costa mantenir-ho i defensar-ho, amb el que ens costa, i amb el
que ens costa fer entendre que les oposicions han de ser així,
ens costa moltíssim fer entendre això. I heu de ser conscients
que tenim una societat que li costa entendre com funcionam i
si ja li costa a la societat entendre com funcionam, què ens hem
d’anar a inventar? És molt difícil.

Tenc un minut. És clar, és que no ho he fet mai això, també
m’heu d’entendre...

(Algunes rialles i remor de veus)

... en aquest fòrum, és clar. No sé si m’he oblidat alguna cosa,
però moltes gràcies per la vostra atenció i les...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és igual, no passis pena. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Caldentey, té la paraula. 

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

Molt bé, intentaré contestar. Jo, efectivament, crec que
aquest document no fa explícitament un diagnòstic del sistema
educatiu, fa al·lusions que es podrien considerar que són fruit
d’un prediagnòstic, però no està explicitat. Per tant,
acompanyar qualsevol document d’un possible pacte, d’un
diagnòstic que sigui compartit per tots els grups parlamentaris
i per tots els que hem participat en el procés crec que està bé,
perquè, clar, es pot dir, èxit escolar... vull dir, reduir la taxa de
fracàs escolar per aconseguir èxit escolar, abandonament,
burocratisme, corporativisme... tot el que es vulgui dir, però ha
de ser una cosa analítica. El Consell Escolar de les Illes
Balears, com que du un cert endarreriment històric sobre els
informes sobre el sistema educatiu, és clar, encara estam, si no
ho record malament, varen fer el del 13-14, encara estan en el
14-15, és clar, necessitam l’anuari de l’educació... també són

aspectes, estudis que ens arriben, però PISA no el sacralitzem,
és a dir, jo quan m’he referit a PISA és perquè diu... és una
autoesmena del propi concepte reduccionista de l’educació de
PISA, que són matemàtiques, ciències, llengua, és a dir,
comprensió lectora, i diu, no, és que per ventura hem
d’analitzar qüestions més qualitatives sobre si és treball
cooperatius en la resolució de problemes, i jo dic, és que el
concepte d’educació no pot ser mai PISA. 

Tampoc no pot ser un concepte..., perquè jo estic d’acord
que el dret a l’educació és el dret que els estudiants, els
alumnes han de ser l’eix central de qualsevol reforma educativa
i de qualsevol pacte educatiu, això és indiscutible. No són els
drets laborals dels treballadors i les treballadores de
l’ensenyament, que s’han de respectar i s’han de millorar,
perquè la condició d’escolarització és una condició
d’educabilitat, i ara m’explicaré què vull dir amb aquests dos
conceptes. L’educabilitat, diuen els sociòlegs de l’educació, i
hi ha estudis empírics, és una qüestió social, per tant, voler
carregar sobre el sistema educatiu la resolució de l’èxit escolar,
de l’abandonament escolar, és a dir, és d’un idealisme ingenu
quan es fa des de la bona voluntat, o d’una perversió
pedagògica quan es fa per no voler tocar el sistema econòmic
dominant i productiu, per no voler fer polítiques socials, per no
voler conciliar la vida laboral i familiar a través de convenis
col·lectius. És a dir, tot això són elements d’educabilitat dels
alumnes i, òbviament, les condicions d’escolarització com
millors siguin més es pot exigir al professorat. 

Per tant, això és molt important. Jo li citaré la font, que el
Sr. Josep Castells em dirà que no és certa, jo també llegesc el
document de la Fundació Jaume Bofill, els llegesc, és a dir, i és
una font d’inspiració que de vegades jo..., que hi ha coses molt
encertades, el darrer estudi que ha fet Aina Tarabini respecte
del rendiment dels alumnes a Catalunya està molt bé, fa estudis
interessants, però les ideologies, de vegades... socioliberals, sí,
sí, perquè també existeix des de l’òptica social, des de
l’esquerra, des de certa socialdemocràcia, fixi’s bé que dic
reformista, perquè dic des de certa socialdemocràcia, també
existeix el discurs socioliberal, i això no ho compartim, perquè,
per exemple en aquest document...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., en aquest document es parla que la reducció de ràtios és per
fer rendibles els recursos, no, no, la reducció de ràtios no és per
fer rendibles... -hi és i és una esmena de l’STEI que no va ser
acceptada-, no hi és per fer rendibles els recursos, hi és -
diguéssim- per augmentar l’èxit escolar, hi és pel principi
d’igualtat d’oportunitat, no per fer rendibles els recursos. A mi
quan a un document ja em trob “fer rendibles els recursos” ja
dic: estop, estop, un estop mental, jo per ventura és que som...
mir molt prim.

A veure..., perquè, sí el desig compartit amb el Sr. Aguilera
que hem d’arribar a acords, però l’educació pot tenir un àmbit
d’arribar a acords i un àmbit de confrontació ideològica.
Òbviament, hem d’intentar, cadascú per arribar a un acord ha
de fer una cessió, però nosaltres consideram que s’han fet
massa cessions o concessions i pocs, diguéssim, principis que
des de cert postulats ideològics idò ens agradaria que hi hagués
més en aquest document. És a dir, perquè és clar... jo sé la
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resposta, no sé si ho he de dir, perquè no sé si aquí... aquí es
pot ser políticament incorrecte, no?, perquè feim política, feim
broma, no?; idò, essent una miqueta políticament incorrecte,
diria que, és clar, si una de les peces fonamentals per a un pacte
es diu Escola Catòlica es fa un blindatge dels seus interessos.

Perdonau, això és tan clar com que no parlem d’escola
pública i laica, ja no dic que no hi pugui haver l’escola catòlica
confessional, no parlem de la laïcitat, apartat, no toquem cap
aspecte, perquè algú... es llegeixi bé els apartats 4 i 5 d’aquest
document, centres i professorat, i si troba una referència, una,
que sigui transversal per al conjunt del professorat de les dues
xarxes, jo li donaré un premi, l’enhorabona.

No, no, tot és un catàleg de modificacions, reformes i
controls, uns més o manco encertats, però per al sector públic,
per tant, les omissions d’un pacte és una ideologia. Jo, a un
pacte quan no veig qualque cosa, també em faig la pregunta, i
nosaltres ara volem..., i en això agafam el guant, i hi volem
participar i, a més, ho deia l’STEI en el seu vot particular, en
preveure que això podia evolucionar cap a una llei, cap a un
debat parlamentari, que volem participar-hi per fer les nostres
propostes de millora del sistema educatiu.

I coincidesc amb Bel Busquets que nosaltres defensam
l’escola pública, però també volem defensar els treballadors de
l’escola concertada, i sabem que és una xarxa complementària.
Anatema, eh?, perquè si això ho dius davant segons quins
sectors, això que és complementària, sembla que els dius...., no,
no, és que és complementària, perquè el dret a l’educació de
l’article 27 de la Constitució parla de la planificació educativa,
i de vegades aquí ens falta un pacte real, al municipi de Palma,
ja que som palmesà, aquí ens falta... perquè on hi ha pes
important de la concertada, que hi hagi un pacte
d’escolarització de bon de veres, de zonificació de bon de
veres, i no les ideologies de dir: “elecció, els pares han de
poder elegir”; sí, sí, els pares han de poder elegir, però si no
tenen recursos econòmics, què elegeixen, què trien?

Nosaltres diem que s’ha de fer una bona zonificació i que
cal un pacte educatiu de zonificació al municipi de Palma, per
citar-ne un que és emblemàtic. On? Es molt difícil, per què?
Perquè, és clar, aquí es mou el 50% del problema... això que
alguns en diuen des del seu postulat la llibertat d’elecció de
centre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Caldentey.

I una vegada acabat el debat, volem agrair la seva presència
als representants sindicals de Comissions Obreres i de l’STEI.

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

EL SR. CALDENTEY I RAMOS:

D’acord, gràcies a vosaltres, i ens hem quedat amb les
ganes de contestar totes les preguntes.
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