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LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Bel Busquets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Adopció d’acord, conforme amb l’article 46 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, de recaptar
les compareixences previstes a l’apartat 3.a), punts 2, 3 i 4,
del Pla de treball de la Ponència per a l’estudi del document
lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes
Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte
Educatiu, RGE núm. 225 a 231/18.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a l’adopció
d’acord, conforme amb l’article 46 del Reglament de la
cambra, de recaptar les compareixences previstes a l’apartat
3.a), punts 2, 3 i 4, del Pla de treball de la ponència per a
l’estudi del document lliurat a aquest parlament pel Consell
Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
Illes per un Pacte Educatiu, RGE núm. 225 a 231/18, per tal
que exposin la seva visió i opinió sobre la matèria pròpia de la
ponència, especialment en aquelles qüestions més relacionades
amb l’àmbit propi de l’actuació de cada compareixent. 

Els i les compareixents respecte dels quals aquesta comissió
s’ha de pronunciar pel que fa a la seva compareixença són els
següents: treballadors i empresaris del món educatiu, UGT,
Comissions Obreres, STEI, USO, AMPE, FSIE, Alternativa
Docent, Sr. Miquel Àngel Santos Nebot, UOB, patronals,
CECEIB, PIMEM, Sra. Francesca Picornell, Escola Catòlica. 

Per part dels experts: el responsable autonòmic de la figura
del policia tutor; Sr. Bernat Sureda Garcia, catedràtic de Teoria
i Història d’Educació de la Universitat de les Illes Balears; Sr.
Jaume Sureda Negre, catedràtic de Didàctica i Organització
Escolar de la Universitat de les Illes Balears; el Sr. Jaume
Guiscafrè Danús, professor titular de la Universitat de les Illes
Balears; el Sr. Josep Lluís Oliver Torelló, professor titular de
la Universitat de les Illes Balears; el Sr. Salvador Cardús,
professor titular de la Universitat de Barcelona; Escola
Inclusiva, Sr. Nacho Calderón Almendros; CONVIVÈXIT;
IAQSE. 

Ponents experts en plurilingüisme: el director del CEIP
Bendinat; el director de l’IES Bendinat; el director de l’IES
Arxiduc Lluís Salvador de Palma; el director del centre
concertat Madre Alberta. 

Ponents experts en centres integrats: el director del CEIP
Son Serra de Son Rapinya a Palma. 

Per part dels polítics: FELIB, que compareixerà mitjançant
un representant d’educació de l’Ajuntament de Palma i
mitjançant tres representants de municipis representatius; Sr.
Àngel Gabilondo; Sr. Damià Pons; Sr. Miquel Sbert; Sr.

Bartomeu Rotger; Sr. Francesc Fiol, exconseller d’Educació, i
el Sr. Jordi Llabrés, expresident del Consell Escolar de les Illes
Balears.

En previsió que aquesta comissió acordi les dites
compareixences, atès que tots els grups parlamentaris
aprovaren per unanimitat el pla de treball de la ponència que
les proposa, la Mesa de la comissió ja ha fixat el corresponent
ordre del dia de les sessions de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports que tendrien lloc els dies 24, 25 i 31 de
gener i 1 de febrer a les nou i mitja, onze i mitja, quinze trenta
i disset trenta hores. 

Podem donar per aprovada per assentiment la celebració de
les dites compareixences?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, només... és que a mi m’ho ha aclarit prou llegint el text
que ara ha llegit, però tenia el dubte de si les compareixences
que aprovàvem ara eren només les del dia 24 i 25, que és la
comissió que està convocada, o també incloïa la del 31 i l’1.
Com que les comissions encara no s’han convocat jo no sabia
exactament quina era l’agenda de reunions. Entenc pel que
vostè ha dit que ara aprovam les compareixences dels quatre
dies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així és. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord. Jo només vull deixar, vull esmentar perquè consti
en acta, perquè jo no sé els motius pels quals s’han prioritzat
aquests grups, el de treballadors i empresaris del món educatiu,
els experts i els polítics, supòs que es va decidir en la reunió de
ponència a la qual precisament jo no vaig poder assistir-hi, del
dia em sembla que era 22 de desembre. 

Només volia deixar constància que el passat 22 de gener va
entrar en el registre una sol·licitud, dirigida al president del
Parlament, en què es demanava que es transmetés a tots els
membres d’aquesta comissió del Col·lectiu de 0-3, que saben
doncs que en aquests moments hi ha un contenciós social al
voltant d’aquest tema. Aquest col·lectiu nosaltres havíem
previst citar-lo dintre del grup número 1, és a dir, el grup de
col·lectius educatius i socials. Jo només, com que... bé, vostès
no sé si ho han rebut ja, rebran en els propers dies aquesta
sol·licitud que s’ha dirigit al president del Parlament i en què
es demana que es faci arribar a tots els membres de la comissió,
aquest grup fa una sèrie de consideracions sobre el text del
pacte educatiu que fa referència a l’educació 0-3. 
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Per aquests motius, i tenint en compte l’interès social sobre
aquest tema, jo simplement pos sobre la taula que en la mesura
del possible es prioritzés la compareixença d’aquesta col·lectiu,
que ja estava prevista. No sé si hi haurà espai en les sessions
del dia 31 i 1, probablement no, entenc que l’agenda està plena,
però que, en qualsevol, cas atès que ja havíem previst que
aquest grup comparegués i atès que aquest grup s’ha adreçat a
aquesta comissió fent una sèrie de consideracions, simplement
posar sobre la taula la conveniència d’avançar al màxim la
compareixença d’aquest col·lectiu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Efectivament, s’ha produït
aquest escrit, té registre d’entrada, i quan la Mesa ho valori ho
distribuirà al grup, a la ponència i la ponència evidentment no
tendrà cap inconvenient, m’imagín, a incloure’l, tot i que ja està
previst que aquests representants formin part del pla de treball
de les compareixences de la ponència. Per tant, aquest fet es
produirà, Sr. Castells.

Si no hi ha res més a afegir, i entenent que tots els grups
estan d’acord a aprovar aquest pla de treball, s’acorda de
recaptar la presència de les persones abans esmentades.

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