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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. No hi ha cap
substitució. 

Compareixença del Sr. Gabriel Caldentey i Ramos,
representant del Sindicat de Treballadores i Treballadors
Intersindical de les Illes Balears, i de la Sra. Maria Alarcón
i Bigas, representant del sindicat Unió General de
Treballadors de les Illes Balears, per tal d’exposar la seva
visió i opinions sobre la matèria pròpia 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, especialment en
aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit de la seva
actuació.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del Sr. Gabriel Caldentey i Ramos, representant
del Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les
Illes Balears, i de la Sra. Maria Alarcón i Bigas, representant
del sindicat Unió General de Treballadors de les Illes Balears,
vistes al 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 per tal que exposin la seva visió i opinions sobre la
matèria pròpia de la ponència, especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l’àmbit propi de l’actuació de
cada compareixent.

Assisteixen el Sr. Gabriel Caldentey i Ramos i la Sra. Maria
Alardón i Bigas. La Presidència, en nom de la comissió, dóna
la benvinguda a aquests compareixents. Ara té la paraula el Sr.
Gabriel Caldentey per un temps de quinze minuts.

EL SR. REPRESENTANT DEL SINDICAT DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES INTERSINDICAL
DE LES ILLES BALEARS (Gabriel Caldentey i Ramos:

Bon dia a totes i a tots, gràcies per aquesta convidada no
protocol·lària per poder intercanviar els punts de vista. 

La posició de l’STEI l’heu poguda llegir tots al nostre vot
particular, jo vaig fer ja una intervenció fa dos mesos més o
manco, crec que era dia 30 de novembre, sobre el vot
particular, allà s’explica perquè la nostra organització
globalment considera insuficient aquest document de pacte.

Consideram que és insuficient perquè, malgrat que valoram
l’esforç que han fet moltes entitats i organitzacions per intentar
arribar a un consens, metodològicament va tenir, des del punt
de vista de l’STEI, un greu error de plantejament, almanco en
el procés que es va produir a l’illa de Menorca i a l’illa de
Mallorca; és a dir, no es varen tenir en compte des de l’inici els
organitzacions sindicals, i això va fer que quan es varen
convidar a participar ja era un document quasi tancat i debatut
per totes les entitats que havien participat des de l’inici al
procés. Aquesta mancança metodològica va dificultar, doncs la
intervenció real de la nostra organització.

A més pensam que hi ha un altre error de fons que té la
concepció d’aquest model de pacte, és pensar que un pacte per
l’educació que no compti amb un suport ampli i majoritari dels
representants de les treballadores i dels treballadors de
l’ensenyament és un pacte que té poc recorregut i poca eficàcia.

És a dir, s’ha de valorar que al plenari del CEIP
pràcticament -pràcticament, i ho diré amb tota precisió-,
pràcticament el 70% de la representació sindical de l’àmbit
d’ensenyament públic va votar en contra, i si ens referim als
que representam dins aquest consell escolar l’àmbit de la
privada concertada, les seves organitzacions sindicals, va ser
del 40%. Per tant, això és una dada que els grups parlamentaris
han de tenir present.

Respecte de temes fonamentals en les quals l’STEI
discrepava per la seva concreció tenim el model lingüístic.
Nosaltres consideram que l’esforç de consens que s’intenta fer
a l’apartat 3.5 és insuficient i és insuficient perquè una cosa tan
senzilla i, a més, a una llei aprovada, perdó, un decret aprovat
l’any 1997, que és el Decret de mínims, bé, té una denominació
tècnica més llarga, però ho direm així i tots ens entenem, no es
va voler incorporar en aquest document, quan pensam que
l’acord de mínims al qual pot arribar l’STEI, qualsevol pacte
educatiu, és partir d’aquest mínim. Per a algunes organitzacions
polítiques o per a un segment de la ciutadania això pot ser el
seu màxim, però per a nosaltres que defensam un model
d’ensenyament íntegrament en català, però amb el consens i
amb l’autonomia de cada consell escolar de centre és per a
nosaltres una línia vermella, és el punt de partida i si aquest
punt de partida no està reflectit en aquest document per a
nosaltres és impossible, només per aquest fet, arribar a un
consens -diguéssim- en el document.

I a més, en aquests moments, com a informació, la comissió
d’experts que elaborava el disseny del possible model lingüístic
de les Illes Balears ja ha acabat les seves funcions, va emetre
un document que es va passar, supòs, almanco es va passar a
l’àmbit sindical, vàrem fer les aportacions i la Conselleria
d’Educació ens convoca dia 1 de febrer per, diguéssim, arribar
a consensuar aquest possible model lingüístic que òbviament
també passarà pel Consell Escolar de les Illes Balears i supòs
que tendrà un altre recorregut.

I per a nosaltres seria importantíssim que hi hagués consens
amb el model lingüístic, per consens volem entendre un suport
àmpliament majoritari, i més davant un escenari sociopolític en
què per part de l’STEI ens preocupa que qualsevol hipotètic
possible pacte estatal per l’educació passi per discursos per a
nosaltres realment de confrontació i a més verinosos per a la
cohesió social i per als valors democràtics d’una societat, que
és que l’ensenyament en la llengua pròpia és adoctrinament
perquè bàsicament aquest és el discurs d’alguna formació
política que crec que no està en aquests moments físicament
representada en aquesta..., perquè si hi estigués representada
per ventura seria més explícit.

És a dir, això trenca la possibilitat d’un consens des de la
nostra perspectiva, fer campanyes d’aquest tipus, és a dir,
campanyes d’acusar-nos indegudament d’adoctrinament. I
posar el tema de la llengua com a un casus belli i fer retrocedir
els drets lingüístics de la nostra població. Si volem una
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normalització l’escola és una peça fonamentada encara que
insuficient, és a dir, ha d’anar acompanyat d’una política
lingüística globalment més favorable.

Per tant, per anar... -crec que encara tenc minuts-, per anar
entrant en matèries més concretes qualsevol pacte educatiu de
les Illes Balears per a nosaltres ha de tenir un pressupost que
encara no es dóna, és la derogació de la LOMCE. Dins el marc
de la LOMCE creim que és inviable fer un pacte educatiu que
es transformi en una llei educativa pròpia que haurà estat
sotmesa en moltes qüestions a aspectes de la LOMCE que
nosaltres rebutjam integralment. Posaré un exemple. Si volem
realment que la comunitat educativa tengui la capacitat
d’elecció democràtica dels equips directius s’ha de derogar la
LOMCE, si no la LOMCE ho impedeix, parla sempre la
LOMCE d’una selecció, una selecció mai no és una elecció,
són termes antitètics, o és selecció o és elecció. Un exemple.

Segon exemple sobre per què és imprescindible la
derogació de la LOMCE. La LOMCE també atempta contra el
model lingüístic propi de les Illes Balears des del moment en
què, diguéssim, limita l’autonomia real de les comunitats
autònomes per elaborar els currículums, ho limita i ho limita en
un aspecte que és fonamental des del nostre punt de vista que
és per establir un model lingüístic escolar propi, ho limita
perquè fins i tot podria indirectament... dic que el decret de
mínims del 50% és il·legal, ho podria... es podria desenvolupar
una política estatal en què a través de decrets estatals ens
negassin aquesta possibilitat i, com hi ha una recentralització,
ens preocupa moltíssim aquest apartat. 

Per tant, qualsevol llei estatal hauria de donar-nos la plena
competència educativa en matèria lingüística, sense
interferències de l’Estat central, més enllà -òbviament- de
garantir que al final del procés educatiu, i a més es podria
avaluar i constatar que els alumnes de les Illes Balears tenen un
domini suficient de les dues llengües oficials i, si més no, fins
i tot tenen capacitats suficients d’altres llengües estrangeres.

Nosaltres discrepam també, passant ja a la concreció
d’alguns aspectes d’aquest model, vull dir d’aquest document
de pacte, discrepam en tots els apartats de política de personal,
és a dir, pensam que no es pot fer una selecció de personal a
través dels equips directius perfilant places, això pot atemptar
contra el dret del professorat contemplats en lleis estatals, és a
dir, concurs general de trasllat; pot atemptar contra la mobilitat
per tant del professorat; pot condicionar, diguéssim, una cosa
tan elemental com que si tenim uns llistats de professorat interí
per accedir a una plaça determinada, idò que se li posi un
entrebanc suplementari per poder accedir a un lloc de feina més
enllà de la seva baremació i la seva puntuació, perquè una cosa
diferent és que nosaltres considerem i estiguem d’acord que la
formació permanent del professorat ha de ser, és un dret del
professorat i pot ser un deure, però això s’ha de negociar, i si
es vol arribar a models que canviïn un poc la dinàmica
pedagògica del centre s’ha de fer a través d’una negociació i a
través d’una implicació, no a través de fórmules creatives, com
això de perfilar places, que per a nosaltres pot ser un tema, en
el futur immediat, un tema que pot generar molta tensió dins els
centres i en lloc de resoldre problemes, accentuar els
problemes. Per tant, estam molt preocupats per aquest tema.

També estam preocupats perquè en aquest pacte educatiu,
quan revisam l’apartat 4 i 5, jo encara estic intentant trobar
elements que comprometin les escoles concertades, les escoles
concertades no tenen cap obligació o cap... no assumeixen cap
proposta pròpia, tots aquests apartats fan referència a l’escola
pública, al sistema públic d’ensenyament. Amb la qual cosa,
aquesta absència de compromisos concrets per part de l’escola
concertada ens preocupa. 

Ens preocupa, per acabar, que aquest pacte, o aquest intent
de pacte, o aquesta proposta de pacte, pugui significar més que
un consens, ni tan sols arribi a ser un acord de mínims suficient,
i ho explicaré un poquet perquè tal vegada m’he expressat
d’una mica un poc enrevessada. És a dir, si no podem arribar a
un gran pacte almanco, més enllà de frases genèriques que seria
el gran pacte, si volem arribar a una concreció estaria bé que
ens fixàssim en coses que dins d’un diagnòstic del nostre
sistema (...) podríem considerar cabdal. És a dir, volem
augmentar l’èxit escolar? Idò, posem mesures específiques per
incrementar aquest èxit escolar. Volem reduir l’abandonament
escolar? Posem mesures específiques. Clar, una, i en seu
parlamentària, és que en els pressuposts d’Educació que
s’aproven en el Parlament de les Illes Balears almanco
s’haurien de complir els compromisos polítics que els partits
polítics que donen suport al Govern es varen comprometre en
el document de l’acord de Govern.

És a dir, jo no demanaré el cent per cent del PIB, ho he vist
escrit a qualque programa, ni demanaré ni tan sols el 5%, ni tan
sols demanaré que almanco cada un dels pressuposts d’aquesta
legislatura s’incrementin un 10%, però sí demanaré coherència
entre el que se signa i després el que s’executa, perquè, és clar,
si se signa el 6%, i després s’executa un pressupost que en el
millor dels supòsits està un poquet per sobre del 3% estam molt
lluny dels desitjos i de la realitat. Per tant, un poc de coherència
també entre el que es pot assumir políticament i el que realment
s’executa políticament. 

Com que després supòs que hi haurà preguntes, i crec que
més o manco he establert els quinze minuts, m’aturaré aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Caldentey. Ara té la paraula la
Sra. Maria Alarcón, per un temps també de quinze minuts.

LA SRA. REPRESENTANT DEL SINDICAT UNIÓ
GENERAL DE TREBALLADORS DE LES ILLES
BALEARS (Maria Alarcón i Bigas):

Bon dia a tothom. Nosaltres des d’UGT Ensenyament vull
fer primer el meu plantejament, són unes premisses prèvies per
arribar al per què UGT Ensenyament no va signar el Pacte.
Nosaltres com a UGT Ensenyament consideram que l’educació
és un dels pilars bàsics del nostre estat de benestar i sempre
hem defensat el concepte de llibertat, qualitat i equitat que
inclou la igualtat d’oportunitats, també amb una escola
inclusiva, intercultural i plural dotada de tots els recursos
humans i materials per oferir una educació de qualitat que
permeti l’èxit escolar de tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva
situació personal, la seva part econòmica o la seva procedència. 
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També sabem que la nostra escola necessita adaptar-se cada
dia a les noves realitats i que constantment estam en una
societat en transformació, per tant, l’escola també s’ha d’anar
adequant a aquest tipus de transformació social.

La nostra voluntat sempre ha estat com a sindicat la de
participar i arribar a consensos i, precisament, confiàvem que
aquest pacte pogués donar respostes als greus problemes que
pateix actualment l’educació de les nostres illes. I entre els
problemes a destacar, per exemple, en què sí creiem que s’han
de posar mesures concretes seria l’alta taxa d’abandonament
escolar que tenim a les Illes; el discret rendiment de les
competències del nostre alumnat; el baix nivell educatiu de la
nostra població activa; el baix nombre de treballadors
qualificats que tenim a aquesta comunitat; el gran nombre
d’alumnes incorporats tardanament al nostre sistema educatiu,
la saturació de les nostres infraestructures escolars, l’augment
de la conflictivitat escolar també com a conseqüència
d’aquestes massificacions i la baixa despesa pública que tenim
en educació.

També consideràvem que un pacte en general ha de regular
i ha de definir les línies mestres del sistema educatiu, establir
bases, concretar matèries, actuacions, mesures i reformes per
donar respostes clares i realistes.

També UGT és conscient que aquest sistema educatiu no és
patrimoni només de l’administració educativa, ni del
professorat, ni dels pares, ni de les mares, ni de l’alumnat,
correspon al sector social arribar a un compromís, a un diàleg
i a un consens. Però el que sí és segur és que qualsevol
compromís de canvi ha de tenir l’acceptació i el compromís
dels protagonistes principals que és, en aquest cas, el
professorat i les seves organitzacions sindicals que el
representen. 

He de dir, com ha dit molt bé en Biel, el meu company, la
majoria de sindicats que representen al professorat de
l’ensenyament públic no va signar el Pacte d’educació de les
Illes Balears, no el va signar, o sigui, els representants no varen
signar aquest pacte. Per què? Perquè, almanco des de la visió
d’UGT, és perquè estam en total desacord precisament amb tot
l’apartat 5 que fa referència al professorat, i concretament amb
el punt 5.3.2, que és el sistema de provisió de places, per què?,
perquè consideram que no és competència de cap pacte ni de
cap centre educatiu poder establir mecanismes interns que facin
les funcions d’un concurs de trasllat, d’una adjudicació de
comissió de serveis ni de contractacions. És responsable
l’administració educativa, és l’única responsable d’aquests
processos i, a més, el cos docent té normativa estatal.

A més, consideram molt perillós deixar en mans de les
direccions dels centres públics l’elecció del seu personal perquè
vulnera els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i de
lliure concurrència, que són les bases principals de la
transparència i de la normativa estatal i del sistema de provisió
de places que té el personal docent. Insistesc, no consideram
que un pacte educatiu hagi d’establir el sistema de provisió de
plaça dels docents, té unes altres feines més importants que
aquesta.

En aquest aspecte nosaltres, que també vàrem ser dins les
comissions, vàrem presentar una esmena, que no va ser
acceptada, on dèiem que els centres tenen la capacitat
indubtablement de gestionar, d’innovar, d’organitzar el seu
personal adscrit, però sempre condicionat que el claustre faci
l’aprovació el claustre, el Consell Escolar, elevar les seves
propostes de perfil, si és que les volen fer per dur projectes
educatius a l’administració, i que aquestes després passassin
per la Mesa sectorial, que és el vertader òrgan de representació
dels treballadors. En aquest cas anul·la aquesta negociació.

També vull dir que indubtablement si els directors dels
centres poden triar directament el seu professorat vulnera
totalment les funcions de la Mesa sectorial d’Educació, perquè
la Mesa sectorial d’Educació és l’òrgan constituït per la
mateixa administració educativa per fixar els criteris i totes
aquelles condicions de treball que afecten el treballador; per
tant vulnera la seva negociació col·lectiva.

I també ens demanam com a UGT per què aquest pacte
d’educació de les Illes Balears només fa al·lusió a l’accés i a
l’adjudicació de la provisió de places només del professorat de
l’escolar pública, per què? I nosaltres ens demanam: o és que
els centres sostinguts amb fons públics que formen part de la
xarxa pública educativa de les Illes Balears, com són els privats
concertats, també no haurien de tenir les normes d’accés i de
provisió de places, si és un pacte general per a totes les illes?
Per tant també vull fer una altra reflexió; si aquest pacte
contemplàs en el seu capítol 5 accés a la xarxa privada
concertada amb criteris públics serien aquí els sindicats
majoritaris del sector dels col·legis privats concertats els que
no haguessin firmat el pacte, perquè vulneraria els seus drets
laborals i la seva negociació col·lectiva. Per tant nosaltres,
precisament per tot aquest apartat 5, concretament per l’apartat
5.3.2, que vulnera la legislació estatal, vulnera el seu
desenvolupament a nivell autonòmic, i rebutjam
considerablement qualsevol sistema específic de provisió de
places que no s’ajusti als procediments legals establerts.

A més això té unes altres conseqüències. Si una plaça en
plantilla orgànica de centre està perfilada, com que no té un
marc jurídic legal no es pot posar en les plantilles orgàniques
de centres perquè no contemplen aquesta figura, no es pot crear
un especialment d’educació física en anglès, no hi és, per tant
si no hi és no es pot crear; si no es pot crear no es pot posar en
plantilla, i si no es pot posar en plantilla cap treballador docent
la pot ocupar definitivament. És una conseqüència.

Per tant nosaltres, en la nostra responsabilitat de vetllar pels
interessos dels treballadors i per fer complir la llei, vàrem
decidir que l’UGT no firmava aquest pacte perquè vulnerava,
sobretot el capítol 5, el dret quant a la mobilitat i als principis
fonamentals d’igualtat, mèrit, publicitat i concurrència.

Ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alarcón. I ara, per tal de formular
preguntes o observacions procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Riera, per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia un altre pic a tothom i
gràcies, Sr. Caldentey i Sra. Alarcón, per la seva presència i les
seves explicacions tan concretes en aquesta comissió
parlamentària; els agraïm la seva claredat i també els
manifestam la nostra voluntat d’intentar arribar a aquells
consensos que puguin ser possibles per dotar d’estabilitat
aquesta matèria educativa, aquesta aplicació educativa que es
fa a les nostres illes.

Agraïm l’explicació del Sr. Caldentey en primer lloc, i
sobretot la valentia per considerar insuficient el document
d’Illes per un pacte des del moment en què ell explica que té
mancances metodològiques per la falta de consens que hi ha
hagut entre els representants dels treballadors que, com deia,
són un 70% dels docents de les nostres illes, i amb aquesta
voluntat d’aconseguir acords concrets volia tractar de forma
clara i concreta un parell de temes que ha esmentat. En primer
lloc li he de dir que nosaltres som partidaris, evidentment, de
garantir l’equilibri de les llengües; ell ha parlat en primer lloc
de llengües, la catalana pròpia de les Balears i la castellana,
evidentment que sí, i en això ens hi trobaran i crec que podríem
arribar a un terme de consens entre tots per garantir un domini
adequat de les llengües per part dels nostres nins a les aules. Sí
voldríem saber un tema que per ventura no s’ha tractat tant, que
és quina proposta d’aprenentatge en anglès o en altra llengua
estrangera considera viable. Nosaltres pensam que per ventura
es necessita una millora de recursos, d’ajuda, i una temporalitat
potser més adequada a la situació dels centres perquè pugui ser
viable que els nins millorin les competències en llengua
estrangera. Avui sortien unes dades en general: sobretot a
l’escola pública és inferior a la formació que es dóna a la
concertada, i suposam que és per manca de recursos, i sense
ànim de crear cap tipus de conflicte sinó de saber un poc la
seva opinió voldríem saber si té qualque proposta o hi hauria
qualque orientació que se’ns podria donar per no arribar a
situacions que en altres moments potser han generat dificultat.

A l’àmbit de formació permanent del professorat hem entès
que la seva proposta seria que aquesta formació es consensuï
dins les meses sectorials de..., o dins la Mesa Sectorial
d’Educació, que és l’òrgan que tracta tots els drets que afecten
laboralment el professorat; pensam que també seria una bona
proposta incorporar que hi hagi sempre aquest consens de la
mesa sectorial perquè incideix indirectament en la vida laboral
de tots els docents, evidentment que sí.

I a la Sra. Alarcón li he de dir que m’ha agradat molt la seva
explicació clara en relació amb el sistema de provisió de
places; des del punt de vista de la funció pública, l’article 3 de
la Llei de funció pública, l’EBEP, són claríssims; les places no
es perfilen, a les places s’ha d’accedir en igualtat, mèrit,
capacitat, publicitat, objectivitat i tota una sèrie de requisits que
són generals per a tot el personal funcionari. Alerta, aquí sí que
nosaltres distingim els empleats públics, que és personal
funcionari docent; un altre tema seria el personal de la
concertada, que no són funcionaris docents, però sí supòs que
hi ha..., i evidentment no supòs, hi ha tota una sèrie de requisits
que obliguen la concertada a complir per poder rebre
finançament públic. Però en tot cas, en relació amb les places
de la pública, crec que hauria de ser una línia vermella i

proposta a incloure dins el pacte que a les places s’han de
garantir la igualtat, el mèrit i la capacitat, i els concursos, com
toca, conformement a la Llei de funció pública, dins
l’administració educativa. Pensam que la responsabilitat és de
l’administració educativa.

Finalment, per finalitzar, nosaltres estam d’acord que potser
no assolirem un gran pacte entre tots perquè tenim postures en
determinats temes diferents, però sí acords concrets que
podrien ser importants i tenir estabilitat en el temps, i voldríem
saber quines mesures ens podrien proposar per millorar les
dades d’abandonament i de fracàs escolar; i en finançament si
vostès consideren que hi podria haver un mínim que no
depengués dels programes electorals de cada partit, perquè
després no es posàs una cosa en el paper i se’n fes una altra;
seria un mínim, encara que fos una xifra, o una valoració que
ens poguessin proposar perquè tots la poguéssim assolir de
consens.

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies als...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Volia començar agraint la presència del
Sr. Caldentey i de la Sra. Alarcón en aquesta comissió, en
aquesta ponència, per explicar el seu vot particular i el seu punt
de vista respecte del document d’Illes per un pacte, i propostes
en positiu per tal de poder assolir... no sé si un pacte educatiu,
almanco uns eixos concrets o uns punts de consens concrets en
els quals es puguem basar per tal de millorar l’educació a les
nostres illes, que hi ha un consens general, i això sí que és de
consens, en el fet que cal millorar-la, i molt.

Deixarem un poc de banda la qüestió lingüística, que s’ha
tractat per extens aquí; pensam que és un dels punts calents; les
discrepàncies al respecte s’han expressat en altres
participacions, altres intervencions d’altres ponents, sobre tota
aquesta qüestió central que és el no respecte al decret de
mínims i al que es fixa en aquest decret. Ho deixarem de banda
no per menys important sinó perquè sembla que és un dels
punts en els quals no hi ha acord i que s’assenyalen ponència
rere ponència, intervenció rere intervenció per diversos
compareixents.

Però sí que m’agradaria centrar-me, com a representants
sindicals que vostès són, en les qüestions aquestes que han
explicat tots dos i que fan referència als mecanismes de
selecció del personal que apareixen al document, i una qüestió
que a nosaltres ens preocupa de manera especial és aquesta
diferència que s’especifica entre els mecanismes de provisió de
places de la pública i de la concertada. La Sra. Alarcón ho ha
explicat, també el Sr. Caldentey, i en certa mesura també s’ha
referit a aquest tema quan parlava dels compromisos de la
concertada, que no quedaven força especificats en aquest
document. I per a nosaltres és una qüestió cabdal, perquè si bé
acceptam, perquè no hi ha una altra manera de fer-ho, és a dir,
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no es pot lluitar contra aquesta tossuda realitat de la manca de
centres públics per poder escolaritzar tota la població
estudiantil que tenim, llavors la concertada en aquest cas presta
un servei en aquest sentit per tal d’afavorir l’escolarització, sí
que, des de la nostra força política, estam convençuts que
s’hauria de caminar cap a una educació coberta cent per cent
amb fons públics dins la xarxa pública i no amb aquest altre
vessant de la privada subvencionada, que és com hauríem
d’anomenar l’educació concertada.

I ens preocupa aquesta valoració que vostès fan, ens
agradaria saber com es podria solucionar aquesta valoració de
les diferències en la qüestió de la provisió de places i com una
llei d’aquest tipus no s’hauria de ficar en aquests processos,
fins i tot la Sra. Alarcón ha dit que és perillós. Llavors, quina
és la proposta que fan en aquest sentit i com es podria incloure
això en aquesta llei?

Entenc que vostès parlen sobretot del vessant del
professorat i dels drets del professorat. Hi ha altres drets dins
el món educatiu dels quals vostès no se’n fan ressò, perquè són
representants del professorat, com són els drets de l’alumnat o
altres qüestions, però en aquest sentit sí que és interessant això.

Després, aquest perfil de les places que... que va costar dels
interins, normalment ens condueix a una situació un poc de
bloqueig i com plantegen vostès que es pugui superar aquesta
situació que les mancances de places se superin en la xarxa
pública a costa dels interins i en la concertada amb uns altres
criteris, una altra vegada establint dues, diguem-ne, dues vares
de mesurar, no?, que això és el que no compartim. 

I després, només una valoració de fons. Crec que ha estat el
Sr. Caldentey, sí, que ha dit que la derogació de la LOMCE és
necessària perquè atempta contra el model lingüístic, ho és per
moltes més raons -ho és per moltes més raons-, i aquí tornam
a dir, crec que -abans hem parlat del tema- que si feim una llei
educativa autonòmica, però no derogam una llei educativa
estatal tindrem un problema de contradicció i de xoc de
propostes, de xoc de trens, fins i tot si fem una llei com la que,
des del nostre punt de vista i crec que des del vostre també,
pertocaria fer.

Bé, per part meva res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, Sra. Alarcón i Sr. Caldentey, els he de dir que
l’objecte o l’objectiu per part del nostre grup parlamentari
respecte d’aquesta comissió ens agradaria que fos ampliar el
consens respecte d’aquesta proposta de document de pacte
educatiu, feina que trobam que no es va poder fer al Consell
Escolar de les Illes Balears per diferents motius. Per tant,
partim d’una situació on queda molt per ampliar de cara al
consens social entorn al pacte i el consens polític queda una
mica en entredit també, o les possibilitats de consens, des del

moment en què fins i tot hi ha grups parlamentaris que es
neguen a participar en aquesta aposta per un pacte que crec que
també és una necessitat, com també podríem trobar necessitats
en altres prioritats o problemes socials.

Un poc aquest és l’objectiu: mirar d’ampliar el consens i per
això intentaré ser constructiu, però a la vegada també crític, si
m’ho permeten.

Jo entenc els seus motius de discrepància, compartim des
del nostre grup allò que té a veure amb el model lingüístic i de
fet ha estat un tema recurrent en diferents ponències, ho ha estat
avui matí, i un dels que ha defensat que hi ha coses que ni tan
sols s’haurien de discutir ha estat el mateix Sr. Rotger, que ha
estat un conseller en l’època, i durant molts d’anys, del Partit
Popular en els moments en què es va arribar a grans consensos
lingüístics, consensos que també ens ha recordat que venien
determinats, això crec que ho ha dit el Sr. Sbert, per una
determinada pràctica educativa. Per tant, no eren consensos
artificiosos.

No compartim o no compartesc tant tal vegada algunes
apreciacions que, amb tot l’afecte, les trob més -això ho dic
més pel Sr. Caldentey, de l’STEI- dir que per exemple el
document està impregnat de terminologia neoliberal, ho puc...,
amb exemples concrets, no, jo em remet al seu document de vot
particular del document de pacte, no?, però vull dir jo podria
fer la lectura contrària i podria dir que parlar d’educació
inclusiva en els temps que corren és quasi, quasi revolucionari. 

Ho dic perquè de vegades hi ha arguments que em sonen
més tal vegada de posar dificultats per arribar a un acord i
d’altres que efectivament puc fins i tot coincidir que dificulten
arribar a un acord, eh? I aquests, per exemple, jo els discutiria.

Sí que crec que la discrepància grossa, i en això han
coincidit tots dos encara que la posició no hagi estat la mateixa
respecte al pacte, té a veure amb el capítol sobre el professorat.
És veritat que en aquest capítol partim d’un vici, entre cometes,
d’origen i és que no s’ha tengut en compte els sindicats des del
principi de l’elaboració del document de pacte.

També vull dir que crec que tots, i vostès també, haurien de
fer un esforç, nosaltres per reconèixer el paper que han de jugar
els sindicats com a representants dels treballadors i
treballadores docents, però diferenciaria entre aquest paper i,
per dir-ho d’alguna manera, el paper que entre tots pensam, i en
aquest cas els polítics, que els docents han de jugar pel que fa
a la qualitat del servei públic que es diu educació o de les
polítiques públiques educatives.

Evidentment, en un tema vostès tendran l’exclusiva i en
l’altre hi haurà molta gent que tendrà molt a opinar i els pares
i tot “quisqui” perquè..., per dir-ho així, no?

I aquí sí que m’agradaria, i un poc amb aquest objectiu que
els he confessat inicial d’intentar ampliar el consens que em
donàssim pistes de dir, bé, sabent això... i que, a més, crec que
tots coincidim que..., també avui matí s’ha parlat de valorar
socialment l’educació, que és un dels primers grans problemes
que tenim i revalorar o valorar socialment l’educació passa per
també valorar socialment els docents i evidentment dins això
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també s’ha de reconèixer, hi ha d’haver uns mínims pel que fa
a les seves condicions laborals.

Preguntes molt concretes, es pot combinar aquesta voluntat
expressa al document que hi hagi... i crec que no és només un
caprici dels directors, del fet que hi pugui haver mecanismes de
selecció del professorat per part dels centres? Que jo entenc
que això respon a una lògica de l’autonomia dels projectes
educatius de centre i, per tant, aquí hi ha també interessos de
les famílies i d’altres actors amb unes garanties proporcionades
per l’administració educativa i de les que vostès evidentment
han de ser part protagonista, o és incompatible d’entrada aquest
sistema?

Crec que no ha de ser... perquè d’alguna manera parlam de
descentralització del sistema i dels mecanismes de selecció,
però a la vegada que hi hagi unes garanties comunes a tots.
Vull dir, crec que... des d’aquest principi de subsidiarietat
hauria de ser possible un acord o almanco vostès diguin pistes
o posin condicions respecte d’això i si és incompatible, diguin
“no, és que és incompatible”...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, hauria d’acabar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, i la darrera i vull dir... i tampoc no és per carregar
responsabilitat damunt la tasca docent, però, quins mecanismes
d’avaluació del professorat de manera permanent i del sistema
en el seu conjunt pensen que fan falta implementar que puguin
ajudar també a valorar la tasca docent de cara a la societat?

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. 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. Gràcies,
Sra. Alarcón i Sr. Caldentey, per ser aquí avui. Jo seré molt
breu perquè tenc problemes a la veu, però...

Primer els vull donar les gràcies per haver vingut a explicar-
nos el perquè de no haver signat o de no haver..., sí, de no
haver signat aquest acord del pacte per les illes, però també per
explicar-nos els motius i com s’ha dit ser valents i dir-ho.

Però sí, molt breu, només m’agradaria, sobretot un tema, el
tema de la provisió de places. Crec que amb la problemàtica
que tenim d’abandonament escolar, dels resultats acadèmics de
les Illes, de l’absentisme que hi ha, tenim un problema i
s’hauria de resoldre. Aquest pacte per un..., es necessiten uns
canvis i aquest pacte és valent o crec que hem de ser valents i
marquen uns canvis. Vostès no estan d’acord amb el tema de
poder definir perfils com diu el pacte, però m’agradaria saber
quina és la possible solució que veuen respecte de poder

millorar tots aquests barems que els he dit i que el professorat
es pugui adaptar a l’autonomia real de centres que necessiten
els infants.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. I ara pertocaria donar la
paraula a la portaveu del grup..., -ai, perdó, sí, sí, m’ho he
botat-, per MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies Sr.
Caldentey i Sra. Alarcón per la seva exposició clara, molt
entenedora i evidentment encara que en alguns punts pugui no
estar-hi d’acord, però els agraesc aquesta claredat, i això ens
permet posar els elements sobre la taula i, per tant, avançar en
entreveure la possibilitat de realment assolir un pacte, perquè
evidentment el paper dels representants dels treballadors, estic
d’acord amb vostès que és fonamental.

Dues parts. Primer, respecte d’algunes coses que ha dit el
Sr. Caldentey i després algunes coses que ha dit la Sra.
Alarcón. Amb el Sr. Caldentey vam tenir ocasió ja de parlar de
tots els temes de professorat i per tant, avui no els tocaré
perquè ja crec que en vam parlar prou a la compareixença,
només faré referència una mica als dos punts que vostè ha posat
com a objeccions principals perquè l’STEI pugui estar d’acord
amb el pacte. No ha parlat dels temes de llengua i els temes de
la derogació de la LOMCE. Són temes amb els quals el meu
grup polític està totalment d’acord amb el fons i amb el
contingut amb la posició de l’STEI, però divergim una mica
podríem dir a nivell estratègic, o fins i tot a nivell tàctic. 

Les línies vermelles, és clar, són necessàries per ubicar-se
en el món i saber què defensa cadascú, però també doncs quan
ens posem en la lògica del pacte, de vegades un ha de
preguntar-se..., ha de sospesar quins elements, és a dir, aquestes
línies vermelles fins a quin punt es poden travessar o no es
poden travessar, per assolir aquest consens, si és que pensem
que el consens és necessari.

En el tema de la derogació de la LOMCE, jo estic totalment
d’acord amb vostè, la LOMCE és una llei molt negativa per fer
el tipus d’educació que nosaltres creiem que s’hauria de fer,
però també creiem que nosaltres hem de treballar des d’aquesta
comunitat autònoma des de l’àmbit que és possible, i
evidentment aquest Parlament la LOMCE no la canviarà, potser
alguns partits que hi ha aquí podrien fer alguna cosa per
canviar-la, però aquest Parlament no la canviarà. Però sí que
creiem que poden haver-hi escletxes i que les hem d’aprofitar,
perquè si no entrem en un cercle viciós, és a dir, no podem fer
res perquè no es canvia la LOMCE i si no es canvia la LOMCE
ens quedem sense fer res. I crec que hi ha altres comunitats
autònomes que tenen llei educativa que han aconseguit, a través
d’algunes escletxes de la LOMCE implementar accions
pedagògiques interessants, que permeten fer un model educatiu
més competitiu. Ara dic una paraula d’aquelles que el Sr.
Caldentey quan la sent ja pensa que sóc un liberal recalcitrant,
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però jo ho he dit expressament, és una provocació. Quan vull
dir més competitiu, vull dir que assoleixi els seus èxits d’una
manera òptima. I perdoni’m la broma i suposo que no la me
tindran en compte.

Però, en definitiva, Sr. Caldentey, la meva pregunta és
llavors què fem? No hi ha pacte? Hi ha possibilitat de pacte o
no hi ha possibilitat de pacte? Perquè vostè ja sap quina és la
representativitat política d’algunes opcions que estan en aquest
Parlament i que són majoritàries. Aleshores la meva pregunta
és, vostè creu que hi ha pacte o això ja més val que ho deixem
córrer perquè no hi ha cap possibilitat, perquè entre les línies
vermelles d’un sindicat tan important com el seu i les línies
vermelles que tenen alguns partits polítics que són
majoritàriament representatius de la societat balear, la meva
pregunta és vostè creu que hi ha possibilitat de pacte, o hem de
continuar amb l’horitzó de dir, quan governin les esquerres
farem una política, quan governin les dretes farem una política
totalment contrària? I amb aquest toma y daca doncs anirem
fent. Aquest és el dubte que tinc i m’agradaria saber la postura
de l’STEI sobre aquest tema.

Respecte de la Sra. Alarcón, ha parlat molt dels temes de
professorat i és lògic, ho trob lògic com a sindicat de
treballadors que és. Jo només li vull dir d’entrada que jo no
estic d’acord amb la seva visió que els protagonistes principals
de l’educació són els professors..., perdoni, he entès això,
perdoni, he entès això. Doncs si vostè no ha dit això, no dic res
més sobre aquest tema, llavors estem d’acord, perfecte, doncs
ja està.

Llavors l’altre punt que li vull dir és que jo crec que vostè
ha llegit el capítol 5 d’una forma..., com li diria, és a dir, tinc la
impressió que vostè ja ha llegit el capítol 5 amb un prejudici,
en el sentit literal del terme, vostè ha fet un judici previ sobre
el document, llavors ha llegit el capítol 5 no en la seva
literalitat, sinó amb el que vostè pensa que persegueixen els que
han redactat aquest capítol 5. Jo crec que en el capítol 5 queda
molt clar, perquè no podria ser d’altra manera, que la selecció
del professorat en cap cas pot anar en detriment dels principis
de mèrit, capacitat, transparència, igualtat d’accés, etc. Em
sembla que si ho llegeix bé en cap cas s’està advocant per una
selecció arbitrària del professorat.

Sí que estic d’acord amb vostè en el tema de què només faci
referència a l’escola pública. Jo penso que el sistema hauria de
ser el mateix, hauria de ser el mateix tant en drets i en deures;
és a dir, hauria de fer un sistema de selecció de l’escola
concertada que també obeís a tots aquests principis i també hi
hauria d’haver-hi una avaluació d’aquest professorat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, acabaré de seguida. Bé, doncs escolti, com que tampoc
tinc temps de desenvolupar més les idees, em sembla que ha
quedat clar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. I ara sí que pertocaria donar la
paraula al Grup Mixt i donat que la portaveu de Ciutadans, que
conforma el grup que està dins el Grup Mixt i té la titularitat en
temes de ponència, ha manifestat la seva voluntat de no
participar-hi, donarem la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Enric Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Caldentey, Sra. Alarcón,
moltes gràcies per ser aquí i venir a explicar una vegada més el
seu posicionament. Jo seré molt breu, perquè jo crec que ja s’ha
explicat el posicionament de les organitzacions que representen
en altres compareixences que hi ha hagut.

Simplement jo el que volia era fer una reflexió respecte del
que ha dit de la derogació de la LOMCE perquè vostè ha dit
que en certa manera limita i impedeix desenvolupar un model
propi, un model educatiu propi. Clar, jo el que no acabo de
veure clar i tal vegada és la meva percepció, és la diferència
que..., és a dir, com casem la possibilitat de tenir un model
propi amb un dret..., no sé com explicar-ho, un dret laboral, és
a dir, els funcionaris i el personal docent tenen una regulació de
caràcter estatal. Per tant, això és el que no acabo de casar.

De tota manera jo volia fer una preguntes molt concretes al
Sr. Caldentey, que no n’ha parlat, és el tema de la carrera
docent, de la carrera docent ara se’n parla a nivell estatal, que
si MIR o no MIR, i m’agradaria saber la seva opinió sobre si
MIR o carrera docent, la importància de la carrera docent,
abans s’ha parlat ja de la importància de la carrera docent. I en
relació amb això la formació que s’ha de tenir respecte de les
innovacions de centres; és a dir, si els centres tenen
autonomia..., perquè vostè ha parlat que la formació ha de ser
un dret del docent, però també pot passar a ser un deure
mitjançant la negociació, no? Per tant, m’agradaria que
m’explicàs una mica més això.

I respecte a l’escola concertada, vostè ha dit que no es
compromet en el document i m’agradaria a veure si em podria
explicar quins mínims compromisos haurien de reflectir-se de
la concertada en aquest pacte.

Respecte de la Sra. Alarcón, jo simplement li volia fer una
pregunta que crec que ja li han fet, que és com la..., és a dir, la
Llei educativa, perquè realment aquesta ponència és per
analitzar el document i fer propostes de cara a una futura llei
educativa de les Illes Balears, és a dir, els aspectes de personal
que hauria de contemplar. Ha quedat clar que per a vostè els
aspectes de provisió de places han de ser majoritàriament a
través de meses sectorials i de negociació i de més i la
normativa de caràcter estatal, però m’agradaria que digués
quins aspectes mínims podria tenir aquesta llei educativa quant
a personal.

Ja per acabar i per finalitzar, simplement parla, ha parlat de
necessitat de consens i solucionar problemes respecte de
l’abandonament escolar, etc., i a mi m’agradaria saber la seva
posició respecte de la importància del Pacte per donar
estabilitat davant d’una societat o d’un model que tenim aquí
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canviant, és a dir, el model, la societat de les Illes Balears per
mor de l’arribada de nouvinguts, a l’augment demogràfic,
canvia molt ràpidament i la importància d’aquest pacte, si és
necessari, per poder donar estabilitat a aquest sistema
íntegrament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes o observacions formulades pels grups té la paraula el
Sr. Gabriel Caldentey, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REPRESENTANT DEL SINDICAT DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES INTERSINDICAL
DE LES ILLES BALEARS, STEI, (Gabriel Caldentey i
Ramos:

Bé, en cinc minuts serà impossible, per tant, hauré de ser
telegràfic. Respecte del model lingüístic, la posició de l’STEI
és tan poc ambiciosa per arribar a un consens que només
reclama el que hi ha, a ser possible, a la societat de les Illes
Balears governant el Partit Popular i supòs que el Sr. Bartomeu
Rotger ha pogut explicar el context en què es va produir aquell
consens. Aquest és un consens que hauria de ser la línia
compartida, almanco, per tots els grups parlamentaris que
s’asseuen en aquesta taula. Òbviament, si hi ha un nou actor
que fa del tema lingüístic, de retrocedir en els nostres drets
lingüístics, la seva senya d’identitat idò no contribuirà al
consens social ni a la convivència, des del nostre punt de vista.

Respecte de si és compatible un model lingüístic propi
d’ensenyament en català a reforçar una línia d’aprenentatge,
més que en una llengua determinada en què els alumnes
adquireixen la competència, perquè els experts diuen que no és
cert que s’assoleixi major competència lingüística per exemple
en anglès si es fan àrees de coneixement en una llengua, sinó si
realment aquell alumne està dotat de les capacitats
lingüístiques, al contrari, els estudis demostren fins ara, i a la
comunitat autònoma de Madrid s’ha pogut esbrinar, que no
perquè hi hagi molts de centres bilingües s’assoleix, per
exemple, el coneixement científic per exemple en àrees que es
fan en anglès, es devalua el coneixement, l’adquisició de
coneixement. És a dir, que no afavoreix en absolut aquest
model assolir els coneixements. 

Per tant, quin és el nostre model? Reforcem l’aprenentatge
d’una llengua estrangera, si més no si pot ser de dues, facem
desdoblaments, facem, diguéssim, una llengua viva, no morta,
que és el cas dels idiomes, per tant, dediquem recursos, però
que no es faci com un objectiu, i ara recordaré el TIL, per fer
retrocedir l’ensenyament en català. És a dir, si es fa com a
sistema de confrontació per fer retrocedir l’ensenyament en
català idò no hi estarem d’acord, ara, si es fa una política
d’incentivar amb mesures concretes desdoblaments, reforços,
professors nadius, etc., idò, l’STEI hi està totalment d’acord.

Respecte de... jo no he tocat tot el que hi ha al vot
particular, el sistema de provisió, perquè ja en el seu moment
quan vaig comparèixer ja vaig fer l’anàlisi, però sí volia donar
una idea, perquè l’STEI sí que planteja en el seu vot particular,

ho dic per contestar certes qüestions, que no ens oposam que es
puguin, amb condicions democràtiques, es puguin, entre
cometes, perfilar algunes places educatives del sistema públic.
Ara bé, del que discrepam completament és que qui tengui la
potestat per seleccionar el professorat puguin ser els equips
directius dels centres, no, no, perquè el procés de provisió de
places del sistema públic no és la selecció de l’empresa privada
on hi ha un propietari que a l’hora de contractar diu, farem una
selecció de personal, no, no, ve regulat per normes estatals,
concurs general de trasllat on no es contempla la perfilació, es
contemplen els requisits de titulacions. 

Per tant, nosaltres no ens oposam i ho puc lligar dient que
si l’objectiu és que un centre, la majoria del professorat
comparteixen un projecte de centre que requereix, per tant, una
formació específica que l’administració educativa, negociant
amb les organitzacions sindicals, posi els instruments de
formació permanent dins aquell centre, dins l’horari laboral
perquè efectivament la majoria del professorat pugui gaudir de
la possibilitat de tenir els instruments i les eines de formació
que permetin una major cohesió del projecte lingüístic. De
l’altra manera és un sistema que sembla que fa una reserva de
places amb poca transparència, per molt que després es digui
que és un sistema públic, i això és al que nosaltres ens oposam. 

Com a idea, òbviament, una llei educativa pròpia de les Illes
Balears pot parlar de temes de personal, però hi ha d’haver un
principi rector que és que la negociació, tant de la carrera
professional com de les condicions laborals, sempre s’ha de fer
respectant les capacitats negociadores de les organitzacions
sindicals i respectant els àmbits propis de negociació perquè
ara sí que incidirem en un aspecte molt concret que és la
carrera professional. És clar, és que la carrera professional es
diu que tendrà el mateix nivell de negociació qualsevol entitat
pedagògica que pugui aparèixer que les organitzacions
sindicals, i això està en el document, està així de literal; és a
dir, com és possible que es pugui assumir aquest principi?
Aquest principi és inassumible, és a dir, les organitzacions
sindicals com... que no han de negociar si una carrera
professional vol dir condicions laborals, la manera de poder
promocionar, de formar-se, els drets i deures del professorat, i
això és una matèria d’exclusiva competència de les
organitzacions sindicals. Això no vol dir que no es pugui opinar
i que no es puguin donar directrius i consultes de diversos ens. 

I sobre... -és que és molt difícil això en cinc minuts,, sobre
els temes d’un possible, si no podem fer una llei pròpia perquè
estam molt condicionats per la LOMQE, la LOMCE, ens
hauríem de quedar aturats? No, es podria consensuar a nivell
parlamentari un pla d’actuació que fos transversal, que ho
assumissin tots els grups polítics, o almanco una majoria molt
significativa o els que tenen capacitats en el futur de governar
o de les forces, diguéssim, possibles de govern, i fer mesures de
posar-nos d’acord a avançar dins una legislatura amb el tema
del finançament del nostre sistema educatiu. Ja sabem que el
tema del finançament està molt condicionat pel sistema
autonòmic de finançament, però posem-nos a marcar unes
directrius.

Jo ara diria que, em conformaria, i parl a títol personal, que
dins una legislatura es digués, del 3% del PIB passarem al 4
perquè el nostre horitzó teòric és arribar al 6, però almanco en
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aquesta legislatura en quatre anys pujarem del 3 al 4% del PIB,
això és avaluable, i podria ser considerat un objectiu poc
ambiciós, però això és avaluable, això, diguéssim, es computa,
és a dir, quan nosaltres demanam més de 1.000 milions d’euros
per al pressupost de 2018 ni tan sols reclamam el 4%.
Reclamam que almanco s’hauria d’haver fet un increment
durant aquesta legislatura de l’exigència mínima que hi havia
de tots els programes electorals, que hi havia una que deia que
de moment es conformava que hi hagués un increment real a
cada exercici pressupostari d’Educació del 10%, simplement
això. I això era la banda mínima i aquesta banda mínima no
s’ha complert de moment. No negam que hi ha hagut una
avançament i millores en el sistema educatiu.

Respecte de les dues xarxes, que crec que és una altra
pregunta, òbviament l’STEI defensa l’escola pública, però
també defensa a tots els treballadors i a totes les treballadores
del sistema educatiu i, per tant, nosaltres sempre en qualsevol
pacte que es pugui fer sempre defensarem també els drets dels
treballadors i les treballadores del sistema concertat, òbviament
està clar que defensam també els drets dels treballadors de
l’ensenyament públic. I volem la màxima transparència del
funcionament del sistema concertat i la màxima transparència
seria una democratització, és a dir, ells tenen una llei específica
que en totes les seves petites modificacions, idò, li dóna tot el
poder als titulars dels centres, que són les patronals, vull dir,
que són en el cas de la majoria dels centres concertats són les
ordres religioses. Per tant, si ells tenen tot el poder poc poder
té el consell escolar del centre. 

Per tant, una homologació en funcions i competències dels
consells escolars dels centres públics, que nosaltres volem que
avanci, amb els concertats, això seria revolucionari, però això
evidentment requereix una modificació també d’una llei estatal.
Per tant nosaltres volem això, homologació i també de les
competències dels consells escolars de centre i, per altra banda,
una igualació a l’alça de les condicions per accedir al sistema
concertat, perquè si hi ha uns fons públics hi hauria d’haver
també transparència en la seva contractació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Caldentey, hem arribat al temps..., al doble del temps
estipulat...

EL SR. REPRESENTANT DEL SINDICAT DE
TREBALLADORS I TREBALLADORES INTERSINDICAL
DE LES ILLES BALEARS (Gabriel Caldentey i Ramos:

M’he aturat, m’he aturat... M’he aturat perquè he pensat que
ja havia arribat, tot i que tenia coses a dir, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara donam la paraula a la Sra. Alarcón, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. REPRESENTANT DEL SINDICAT UNIÓ
GENERAL DE TREBALLADORS DE LES ILLES
BALEARS (Maria Alarcón i Bigas):

Jo procuraré fer menys de cinc minuts, entre altres coses
perquè estic totalment d’acord i seria tornar repetir la
justificació del perquè no vàrem signar el pacte, i a més estam
d’acord en aquesta línia amb el que ha exposat el meu company
Biel.

No faig una lectura amb prejudici. Aquí ho posa molt clar:
“En aquesta segona fase...”, que és el punt 5.3.2, sistema de
provisió de places, comença el paràgraf: “En aquesta segona
fase s’haurà de tenir en compte l’autonomia dels centres pel
que fa la possible elecció de professorat específic, que pugui
desenvolupar determinats projectes de centres. El consell
escolar intervendrà en la tria del professorat”. Jo no faig cap
interpretació, aquí està molt clar; qui tria el professorat?, el
consell escolar. No, no, després és un desenvolupament d’allò
altre, i aquí confon la tria amb la perfilació, que no és el
mateix. Jo puc fer una perfilació perfectament i no tenc per què
fer una tria, que no és el mateix. No, no, “intervendrà en la
tria”; això vol dir que el consell escolar farà la tria. 

(Remor de veus)

Bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, per favor, no intervengui.

LA SRA. REPRESENTANT DEL SINDICAT UNIÓ
GENERAL DE TREBALLADORS DE LES ILLES
BALEARS (Maria Alarcón i Bigas):

Coneixent l’administració durant tots els meus anys de
sindicalisme segur que això acaba així, vaja, segur.

Per tant li vull exposar que una cosa és que els centres
puguin i tenguin la capacitat, i ho han de fer si ho necessiten,
primer, de fer un projecte educatiu de centre en què tot el seu
professorat, el seu claustre, estigui d’acord amb aquest
projecte, perquè si no tampoc no es du endavant, la necessitat
de definir quins perfils; però, alerta, també l’administració els
diu que els projectes educatius s’han de fer amb el personal que
té, i si necessiten, perquè hi hagi una vacant que no estigui
coberta, o perquè hi hagi una plaça habilitada o perquè hi hagi
d’anar un interí, el que fa l’administració és, d’aquest perfil que
s’ha fet, que el centre ha fet i ha justifica, idò de la llista
d’interins que tenen aquest perfil qui va a aquest centre?, idò el
que té més barem, no el tria el consell escolar. Llavors per
això... De totes maneres estam parlant de coses que al dia
d’avui i fins al dia d’avui s’ha fet, que són les comissions
pedagògiques que dóna l’administració, i les comissions en
general. Vull dir que quan un centre necessita un perfil per a
una comissió pedagògica, dins la cobertura de la demanda de
les comissions de serveis a què té accés qualsevol funcionari,
pot demanar, sempre que tengui els perfils, una comissió de
serveis al centre tal, a l’IES aquest, i mai no s’ha dit que no.
Vull dir que això ha funcionat fins ara. Llavors no... 
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Fins i tot més: moltes places habilitades, habilitades, de
quota que fa la conselleria, per als interins posen perfils.
Llavors ens podem trobar, i de fet ens hem trobat, FOL en
alemany, per exemple; què vol dir?, que aquest FOL amb
alemany té uns noms propis?, o són els que tenen aquestes
característiques els que per barem han d’anar a aquell centre?
Amb això el que vull dir i vull expressar és que no volem un
caixonet tancat, que no ens puguem moure; no, no és vera, ens
volem moure, però sempre sense...; indubtablement, les
polítiques educatives les faran els partits polítics, ara, les
conseqüències d’aquestes polítiques seran per defensar el
suport als treballadors, i almanco minimitzar al mínim les seves
conseqüències, i aquest apartat nosaltres trobam que no té cap
necessitat d’estar en el pacte. Si el pacte és una primera reflexió
sobre les necessitats educatives d’aquestes illes ja concretarem
després, posteriorment, com s’apliquen aquestes places, però
no ja en el pacte per primera vegada, perquè quina necessitat
tenim?; és tan important i prioritari? Basta que digui que els
centres educatius podran fer, en base a la seva autonomia, el
projecte educatiu que considerin amb la comunitat educativa,
punt i pilota, nada más. Per què entrar en aquest debat ara, en
aquest nivell del pacte?, em deman; no hi havia cap necessitat,
no n’hi havia cap.

I no sé que més em demanava perquè m’he perdut...

Ah, bé, quant a la..., nosaltres, que també tenim treballadors
de la privada concertada, indubtablement tenen els seus drets
laborals. Vull dir que el que no farem tampoc és que ara els
afecti a ells, amb el mateix dret que defensam els de la pública.
El que sí és que si són xarxa pública, i és vera, i estan finançats
amb fons públics, i és vera, tampoc el que serien les seves
convocatòries també es podrien obrir, es podrien fer públiques,
i com diu en Biel, que ho ha dit, també controlar -entre
cometes, potser la paraula no és la més indicada- quin tipus de
contractació i com es fa, però el que és segur és que ni treuen
al carrer els perfils, ni les necessitats, i ningú no les sap, això
també és vera; en canvi a la pública, sí, sabem quantes places,
quina oferta es fa, quin perfil..., tot és públic, tot és públic, i
aquí... és més obscur, almanco no ho sabem, almanco no ho
sabem.

I quant al nivell del model lingüístic nosaltres sempre vàrem
defensar que hi hauria d’haver una mesa d’experts, plural,
sobretot que representàs la societat; aquesta mesa d’experts
hauria de tenir com a objectiu que al final de la seva
escolarització l’alumnat tengués les competències en llengua
castellana i en llengua anglesa i més compatibilitat amb les
llengües estrangeres, si és necessari. Indubtablement també
estam a favor de l’autonomia de centre perquè pugui fer el seu
projecte lingüístic, perquè potser aquí ens en podríem dur
sorpreses i cadascun faria una cosa diferent, però l’objectiu,
indubtablement, hauria de ser el mateix: al final de l’etapa
obligatòria de l’escolarització, que és la competència
lingüística en les dues llengües.

I crec que no tenc res més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alarcón. Hem arribat al final d’aquest
debat, per tant agraïm la seva presència i les seves aportacions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
fins a les tres-trenta, en què tornarem començar.
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