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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, presidenta, Maria José Camps substitueix Elena
Baquero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, presidenta, María José Ribas substitueix Sara Ramón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Passam a l’únic punt de l’ordre
del dia que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 10125/17, 3072/18 i 3184/18. 

1) Proposició no de llei RG E núm. 10125/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres en
l’educació primària i secundària obligatòria.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10125/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres en l’educació
primària i secundària obligatòria.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hem presentat aquesta
proposició no de llei en la línia de la que vàrem defensar ja la
setmana passada, que feia referència a millorar l’aprenentatge
de llengües estrangeres a la nostra comunitat, però amb la
diferència que, així com la setmana passada parlàvem de
l’educació infantil on no és obligatòria l’ensenyança de
llengua estrangera, encara que és molt important perquè és la
primera etapa educativa, que diguéssim, aquesta setmana fem
referència a una proposta que afecta aquell ensenyament que
ja sí té com a obligació l’ensenyament de llengües estrangeres
i, no obstant això, les estadístiques i els informes emesos pel
ministeri mostren que la situació de la nostra comunitat no és
precisament ni de les millors ni tan sols de la mitjana.

Hem de destacar que la nostra comunitat es troba entre les
més endarrerides en la formació en llengües estrangeres, tant
en primera llengua com en segona llengua, a diferència
d’altres comunitats que tal vegada tenen molt reforçada la part
de la primera llengua, encara que siguin menys comunitats,
després n’hi ha un parell que tenen una segona llengua, fins i

tot introduïda en un determinat percentatge, en canvi nosaltres
no registram més d’un 14% d’una formació més o manco, idò,
destacable, no?

A la vegada també hem de destacar que només un 65% dels
centres públics de secundària tenen a més desdoblats els grups
que fan l’àrea de llengua estrangera, amb la qual cosa la
qualitat de l’ensenyament encara és més dificultós ja que les
ràtios són elevades. 

Volem recordar que reiteradament des del nostre grup hem
manifestat la disconformitat que per part d’aquest govern, que
a més va firmar unes determinades ràtios en l’àmbit de pacte
educatiu, al darrer any en què estem ja de legislatura, idò no ha
rebaixat les ràtios i tenim ensenyança, a ensenyament de
primària, per exemple, ràtios de 27 i 28 alumnes, el que no
permet un ensenyament de qualitat en unes matèries que
requereixen aquesta relació més directa amb els docents.

També tenint en compte -com ja vàrem dir la setmana
passada- la realitat actual, les característiques pròpies de la
nostra comunitat encara és com a més una necessitat a part
d’una obligatorietat l’aprenentatge d’aquestes llengües en un
determinat nivell un poc més exigent.

D’aquesta manera presentam aquesta proposició no de llei,
instar el Govern de les Balears que analitzi l’informe
d’estadístiques de llengües estrangeres que elabora el
Ministeri d’Educació i que s’estableixin les mesures que
siguin necessàries des de la conselleria per millorar
l’ensenyament de llengües estrangeres a educació primària i
secundària a tots els centres educatius de les Illes Balears,
independentment del tipus de centre perquè tots formen part
de la xarxa educativa i tots els nins han de tenir dret a aquest
ensenyament de llengües de qualitat.

En segon lloc, instar la Conselleria d’Educació del Govern
a incrementar els recursos destinats a la formació i
l’aprenentatge de llengües i el personal destinat a aquest
ensenyament per això que dèiem de la necessitat que es facin
grups petits , que l’ensenyament sigui més directe i que
d’aquesta manera l’educació estigui més personalitzada i, per
tant, tengui més qualitat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té  la
paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, aquesta iniciativa que presenta el
Partit Popular és una continuació de la que ja vam veure la
setmana passada en aquesta comissió i el nostre
posicionament de manera coherent és el mateix que ja vam
plantejar i que vam argumentar la setmana passada.
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Continuam demanant-nos si l’ensenyament de l’anglès és
en aquesta situació, després de tot el que ha patit en funció de
retallades de tot tipus la nostra educació pública, si
l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès a educació primària
i secundària obligatòria, en aquesta ocasió, segons aquesta
iniciativa, és una qüestió prioritària. I si s’han de posar...,
continuam i repetim no tenim en absolut res en contra que
s’ensenyin llengües estrangeres ni tampoc anglès, però
continuam plantejant-nos i demanant-nos si això és una
qüestió tan prioritària com el Partit Popular continua
demanant en aquestes iniciatives.

Per la nostra part, res més, gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom,
companys diputats , per començar faré un poc d’anàlisi de
l’exposició de motius que ha fet la Sra. Riera i sobretot
d’aquests dos primers paràgrafs que a mi em costaven una
mica d’entendre.

Per començar fa referència a un estudi sense datar i sense
referència a any escolar i sense posar majúscules per saber de
quin estudi en concret es parla, m’ha costat saber a quin feia
referència i supòs que és un publicat dia 14 de març del 2018
i que va referència al curs 2015-2016, curs en què ella acabava
de ser conselleria d’Educació feia uns mesos, Enseñanzas de
lengua extranjeras a estadísticas de la enseñanza no
universi... ante las enseñanzas no universitarias i sí, l’he
llegit un poc per damunt.

Després, he de dir que mescla les estadístiques de manera
interessada tendenciosa i que desvirtua la realitat, una llàstima
fins i tot per a ella mateixa, perquè la situació no és tan
dolenta, segons aquest estudi, com ella intenta fer veure.
Primer, tant a primària com a secundària l’estudi de la llengua
estrangera és del cent per cent, tothom a primària i tothom a
secundària la primera llengua estrangera l’estudia. Per tant,
aquí no hi ha res... i aquí hi ha un poc de mescla. Per tant, totes
les estadístiques que menciona o són de segona llengua
estrangera... i també mescla percentatges entre primària i
secundària, que evidentment està molt més establert a
secundària que no a primària.

Aquest estudi també fa referència a matèries impartides en
anglès que després... en parlarem més endavant.

Si el que li interessa a la Sra. Riera és l’aprenentatge de
l’anglès hauríem d’anar als resultats i això sí que es pot
analitzar a través de l’IAQSE, l’Institut d’Avaluació i Qualitat
del Sistema Educatiu, curs 2016-2017 i també publicat el
2018, a la pàgina 16 -ho dic per si ho vol corroborar- pot
veure una millora de la llengua anglesa a sisè de primària que

passa d’un 86,9% d’aprovats al 2014-2015 a un 90,5 al 2016-
2017. Si mira la pàgina 61, quart d’ESO passa d’un 82, curs
2011-2012, a un 85, també millora, al curs 2016-2017; tercer
d’ESO d’un 76,3 a un 81,6 al curs 2016-2017, també millora.
A la pàgina 17, segon d’ESO, de 73,4 d’aprovats a un 79, que
és el curs més difícil, però també milloren; primer d’ESO,
d’un 74,5 a un 79,7; i a segon de batxillerat el 91% aprova
anglès, és l’assignatura troncal que més s’aprova. Per tant, el
resultat d’anglès en aquestes illes segons l’IAQSE no són tan
dolents.

I millora? Sí que s’ha produït una millora i s’està produint
aquesta millora. Per tant, el punt 2..., l’1 el votam en contra i
el 2 també perquè, que digui que la Conselleria d’Educació
incrementi recursos de formació i aprenentatge de llengües
estrangeres, sabem del cert -i ara li ho explicaré- que ja s’està
produint.

U, la conselleria ja va regular a través del Decret de
llengües estrangeres 45/2016, de 22 de juliol, per exemple,
que tots els centres poguessin impartir matèries no
lingüístiques en llengua estrangeres, això a l’article 4. Per
tant, ha regulat l’ensenyament de les llengües estrangeres,
cosa que abans no existia.

Dos, cada any fa millores als programes d’auxiliars de
conversa amb la màxima inversió que pot assumir, així ha
passat del curs 2015-2016 al 2017-2018 d’1.400.000 a
1.792.000. Per tant, s’ha incrementat la dotació d’auxiliars de
conversa, una gran millora.

Els desdoblaments també s’han dotat amb molts recursos
i queda reflectit a l’article 3.3.

També hi ha una pla de foment i millora de la competència
lingüística i didàctica de les llengües estrangeres per als
docents. Per tant, més cursos de formació tant en anglès
com... perquè puguin ensenyar en anglès.

També hi ha un augment any rere any del nombre de
centres partic ipants en nombre de mobilitats i la dotació
pressupostària al projecte Erasmus Plus, amb accions
formatives fins i tot als mateixos centres perquè presentin els
seus propis projectes. Per tant, l’Erasmus Plus és una altra
dedicació que fa la conselleria a les llengües estrangeres.

Fa dos cursos que se signa un conveni per als diplomes
DELF, Escolar de nivell de Llengua Francesa amb l’Alliance
Française, i s’està pendent de signar amb el Goethe Institut per
als exàmens oficials de llengües estrangeres no només
l’anglès, sinó que el francès i l’alemany també són presents en
aquesta conselleria.

Set, s’ha fet un pla pilot per a la formació professional on
han participat ja 19 centres i s’han beneficiat 240 alumnes de
l’ensenyament en anglès a la formació professional.

Vuitè. S’han iniciat programes d’immersió lingüística en
anglès durant aquest estiu, on més de 280 alumnes es podran
beneficiar d’estades de 15 dies a l’estranger o escola d’estiu.
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I més accions que es preveuen, estan en camí, però no
m’agrada a mi parlar del futur, m’agrada de les coses ja fetes.
Per tant, la internacionalització dels centres educatius a les
illes i que els alumnes aprenguin anglès és una prioritat per a
aquesta Conselleria d’Educació i Universitat present.

I per finalitzar les dades, ja que vostè les menciona aquí en
el primer paràgraf, li parlaré també dels centres educatius que
imparteixen matèries no lingüístiques en anglès, o en llengües
estrangeres a les Balears, en el curs 17-18. Com a primera
matèria hi ha 77 centres d’FP, 171 CEIP i 46 instituts, IES,
294 en total. I que imparteixin no només la primera, sinó una
segona matèria en anglès, a FP n’hi ha 27, a centres de
primària 14 i a instituts 9. Per tant, 46 instituts suposa un
63,9, seré precisa, no li diré un 64, un 63,9 dels instituts de
totes les Illes Balears que imparteixen qualque matèria en
anglès, que no sigui lingüística. I només un 36,1 no
n’imparteix cap de matèria no lingüística en llengua
estrangera. 

Per tant, sí un 63,9 . Sap en el seu informe, aquest que
vostè aquí menciona, abans esmentat, aquest informe estatal,
quina és la mitjana? 37,5 de mitjana estatal d’assignatures que
es fan en anglès i 63,9 en el curs 17-18 d’aquí, de les Illes
Balears. Per tant, tan malament no estam, superam de prou
enfora.

I una vegada analitzades les xifres, ja que li agrada jugar
amb xifres i també informació real que demostra que la
conselleria ha fet i fa molta feina i hi dedica molts d’esforços,
em deixi fer dues reflexions. Una, a part del sistema educatiu
hi ha altres maneres d’aprendre llengües i l’altre dia va riure un
poquet quan li varen dir que, si tan globalitzats som, per què no
es deixen de doblar les pel·lícules, documentals, dibuixos i
començam a parar una miqueta l’orella cap el món. Però és
cert que la immersió ajuda molt i a més, pots captar diferents
accents i molt millor per un natiu que no per un professor.

Què més? Sap quants d’anys un alumne en el nostre
sistema educatiu aprèn anglès? 10, els anys de primària i
secundària, durant 10 anys un alumne surt i aprèn anglès durant
10 anys. Aleshores per què gent tan qualificada com el nostre
president de l’Estat espanyol, per exemple, no és capaç de
parlar anglès? Amb tota l’educació no pública de la que deu
haver gaudit, qualque cosa no funciona. Tal volta als
monolingües els costa més aprendre altres llengües. De fet els
anglesos són els que menys parlen altres llengües. No ho sé.

I la segona reflexió, s’ensenya per formar persones i he
posat persones en majúscules, persones que han de ser felices,
que han d’estar sans, que puguin entendre el món, en ciències
socials, en filosofia, que tenguin qualitat en totes les àrees,
que tenguin formació musical, artístiques, que creïn, que
tenguin valors i que també aprenguin matemàtiques, biologia,
física, però que també s’integrin i tenguem una societat
cohesionada. Jo em deman, de veritat l’interessa l’educació,
o vol continuar amb el tsunami del TIL? O vol només crear
treballadors per a l’hoteleria a baix cost? L’educació és l’eina
principal per a la felicitat de l’individu i de la societat.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. La Sra.
Vilaret ha donat moltes xifres, jo seré molt més breu perquè
veig que aquesta proposició no de llei va una mica en la
mateixa línia que la que se’ns va presentar la setmana passada.
Sí que és cert que la setmana passada parlàvem de l’educació
a 0-6, o... sí a 0-6, 3-6, però que és no obligatòria, i aquesta
parlam de primària i secundària.

Jo el que veig és que es van invertint recursos, va millorant
i el que li vaig dir la setmana passada, existeix una mesa
sectorial que ha elaborat una proposta de model lingüístic, que
ha de passar per Consell Escolar i crec que és important
valorar aquesta proposta. Compartim la preocupació del nivell
d’aprenentatge en llengües estrangeres, però també compartim
la preocupació del nivell d’aprenentatge en altres matèries, en
general, perquè som conscients que la llengua és important,
però també hi ha altres àrees, com millorar català, millorar
nivell de matemàtiques o història, o qualsevol altra
assignatura, pensam que també és important.

I pensam que també tenim altres problemes, com el tema
d’abandonament i el fracàs escolar on s’hauria d’analitzar i
intentar cercar solucions, més enllà de llengües estrangeres,
que no diem que no siguin importants, però sembla que hi ha
una mica d’obsessió amb aquestes. Nosaltres en la mateixa
línia i en coherència amb el que férem la setmana passada, ens
abstendrem en aquesta iniciativa perquè pensam que el Govern
ja va fent polítiques per intentar millorar, malgrat som
conscients i ens agradaria que s’ampliessin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo vaig fixar la posició
del meu grup respecte una PNL essencialment idèntica en el
fons, en el fons ideològic idèntica i, per tant, em remeto al
que vaig dir a l’anterior sessió, per tant, a l’hipotètic lector del
Diari de Sessions el remeto al diari anterior.

I pel que fa als aspectes específics d’aquesta PNL i pel que
fa referència a la primària i a la secundària, crec que
l’argumentació de la diputada Vilaret no deixa més marge de
maniobra que el de refermar-se en el nostre  vot contrari a
aquesta proposició. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Nosotros apoyaremos esta iniciativa,
con los mismos argumentos que ya apoyamos la iniciativa en
la anterior comisión. Es importante que si se hubiera aprobado
la iniciativa anterior y se dieran más medios en infantil, esa
continuidad tiene que seguirse tanto en primaria como en
educación secundaria. 

Ya dijimos que para nosotros las lenguas extranjeras, en
particular el inglés, que es la lengua extranjera que se ha
escogida como primera lengua aquí en nuestro  sistema
educativo, sí que es muy importante en el mundo globalizado
de hoy en día y es para el alumno y para la persona una
proyección muy importante y un gran desarrollo poder tener
una lengua de comunicación internacional, y ya dijimos para
lo que se podía utilizar, que parece que aquí solamente se
habla cuando se habla del inglés del sector servicios, yo
quiero recordar que la cultura, el arte , la investigación, la
política, todo hoy en día cuando uno quiere proyectarlo ,
porque estamos en un mundo globalizado que podemos
aprender unos de otros, es muy importante poder comunicarse
y la lengua de comunicación internacional es el inglés. Por lo
tanto, creemos prioritaria para el alumnos darle esa
oportunidad y esa herramienta.

También comentar, y efectivamente lo ha dicho la Sra.
Vilaret, que nuestros alumnos estudian 10 años inglés y es
curioso, con 10 años estudiando inglés salgan con el nivel tan
bajo que tienen en esta lengua. Por lo tanto, siempre nos
tenemos que preocupar que algo no estamos haciendo bien,
que seguramente una asignatura de inglés no basta, lo estamos
enseñando mal y ser críticos es muy importante para mejorar
en la profesión. Y si bien de 0 a 6 años no es obligatorio,
resulta que en este Govern hoy en día tampoco es obligatorio
por los centros dar un nivel de inglés adecuado, los centros
pueden dar únicamente la asignatura de inglés, cuando es tan
importante que ese inglés se utilice en todas las asignaturas no
lingüísticas.

Nosotros siempre hemos plantado la importancia de hacer
asignaturas no lingüísticas, que además atiende muy bien al
aprendizaje oral del inglés como puede ser el teatro, como
puede ser la tecnología, por todas sus partes que tiene a nivel
internacional y que se utiliza el inglés. Ya, como profesora de
biología también, digo que es importantísimo por ejemplo la
optativa de prácticas de laboratorio, hacer esos videos
utilizando el inglés con las imágenes de las prácticas de
laboratorio. Es una manera de aprender de manera oral y
utilizando el inglés y nuestros alumnos lo necesitan. Por lo
tanto, no entendemos como puede ser que un govern de
opción a los centros para dar o no un determinado nivel de
inglés, con lo que se crea una grandísima inequidad, una
grandísima inequidad, por parte de los alumnos que obligados

tienen que ir a un centro de su circunscripción escolar, y por
lo tanto se les quita esta oportunidad que tienen otros alumnos
que les ha tocado la suerte de ir a un centro donde sí se
realiza.

Por lo tanto no solamente hemos de potenciar el
aprendizaje del inglés modificando las formas, modificando
la manera y la metodología, abriéndolo a otras asignaturas,
sino que además tenemos que velar y garantizar porque todos
los alumnos tengan la misma oportunidad para desarrollar ese
instrumento tan importante y de utilidad para su vida, no
solamente laboral sino también personal.

Por lo tanto apoyaremos esta iniciativa. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista continuam amb el mateix sentit que la setmana
passada, amb la PNL sobre l’ensenyament de llengües
estrangeres, que al final no són llengües estrangeres, és
anglès, perquè aquí posem llengües estrangeres però al final
del que estem parlant és de l’anglès. Pensam que hi ha un
decret de llengües on s’estableix com s’han de dur a terme
aquestes, i crec que la Sra. Vilaret ha posat en negre sobre
blanc les dades i les xifres, tant dels percentatges d’alumnes
que cursen anglès, que a primària i a secundària, perquè és al
currículum, han de ser el 100%, com respecte del recursos. El
que està clar és que per part de la conselleria s’estan
incrementant els recursos any rere any, i això ho sabem a
través dels pressupostos, hi ha creixement de recursos -en
vam parlar no fa gaire- sobre auxiliars de conversa; hem parlat
de desdoblaments, hem parlat de formació, etc.

És a dir, l’ensenyament de la llengua anglesa en els centres
és important, està atesa correctament per part de la
conselleria, i després em dirà “és que fan falta més recursos”;
ja li ho he dit sempre, en educació mai no n’hi ha prou, per tant
sempre cal destinar més recursos, però no sols a
l’ensenyament d’anglès, sinó a l’ensenyament d’altres àrees i
a l’ensenyament d’altres assignatures. 

Per tant li ho torno a reiterar: la redacció del primer punt
insta el Govern a analitzar un informe i a establir mesures, és
a dir, ja li dóna el resultat d’aquesta anàlisi. I després demana
que incrementi recursos per a la formació; els incrementa any
rere any i per tant consideram que és el que s’està fent i per
tant no podem donar suport a aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I ara per contradiccions té la
paraula el grup proposant per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vistes les excuses i
justificacions fetes pels diferents grups polítics, precisament
els que governen i tenen aquestes xifres que hem anomenat
anteriorment, em remet als arguments que he fet a la proposta
defensada i no en faré més ús.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 10125/17.

Vots a favor?

Sr. Castells...

(Remor de veus)

5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

I abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10125/17, relativa a millorar l’aprenentatge de
llengües estrangeres en l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3072/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a consens al Pacte d’Educació.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3072/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a consens al Pacte d’Educació. Per a la
seva defensa per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Deman disculpes per la manca de veu,
esper que m’aguanti per poder defensar bé aquesta iniciativa.

Com tothom sap el dia 7 de març el Grup Confederal
Unidos Podemos i les confluències vam abandonar la
subcomissió del pacte educatiu del Congrés dels Diputats, un
dia després també que el Partit Socialista decidís que també
era hora d’abandonar aquesta subcomissió. 82 compareixences
després de la seva creació no s’havien adoptat compromisos
concrets per modificar la legislació vigent ni per revertir les
retallades educatives que el Partit Popular va posar en marxa
especialment per fer mal, com ja va passar també en aquesta
comunitat autònoma, a l’educació pública. També hi havia un
altre problema en aquesta subcomissió: que s’havia creat,
pensam nosaltres, com una cortina de fum, com una manera

d’endarrerir, de dilatar la presa de decisions urgents, una
d’elles -la més important per a nosaltres- la derogació de la
LOMCE. Estaven en aquesta comissió -deia abans- tractant
d’aconseguir un dictamen que fos vinculant, però ni tan sols
això, ni tan sols aquestes recomanacions sortien com a
recomanacions vinculants; és a dir, la subcomissió s’havia
convertit en una manera, més o manco, de seguir aplicant
aquesta llei que es va fer sense el consens de la comunitat
educativa, aquesta llei anomenada LOMCE, però també les
polítiques de retallades que de qualque manera el Partit
Popular portava desenvolupant durant aquests anys.

Nosaltres pensam, a més a més, que aquesta subcomissió
-i és un dels motius pels quals la vàrem abandonar- aquesta
subcomissió havia d’estar oberta a tota la comunitat educativa,
i no fer-se totes les reunions, totes les decisions i totes les
recomanacions a porta tancada, perquè des del nostre punt de
vista qualsevol tipus d’acord en matèria d’educació s’ha de fer
sempre comptant amb el consens, amb la participació i amb el
consell de la comunitat educativa en el seu conjunt, que és
molt ampla, i que a més a més ha estat la que ha sostingut la
nostra escola pública en els pitjors moments de la crisi, i que
precisament per la seva implicació en aquests moments tan
durs coneix com és l’estat dels nostres centres públics, quines
són les mancances, quines són les necessitats i com es pot
caminar cap a una educació de qualitat.

Nosaltres plantejàvem que s’havien d’obrir espais de
negociació amb tota la comunitat educativa, i precisament hi
havia un document que plantejava com fer-ho, que plantejava
també i recollia totes aquestes propostes, és el document de
bases per a una nova llei d’educació, anomenat també Bases
per a una educació pública, i vam decidir també després
d’abandonar aquesta subcomissió pels motius que hem dit,
també perquè se’ns estava instant a no continuar participant
d’aquesta maniobra dilatòria per part del Partit Popular -per
cert, en aquella subcomissió sí que Ciudadanos considerava
adient partic ipar, mentre que aquí a la ponència de pacte
Ciudadanos ha considerat que no era adient participar-, deia
que mentre abandonàvem aquesta subcomissió per no fer més
el paperot, vam decidir que era important plantejar el nostre
punt de vista polític pel que fa a les demandes que pensam que
continuen essent vigents en matèria d’un pacte educatiu
d’àmbit estatal. 

Per això en diferents parlaments vam presentar -aquí
també- vam presentar aquesta proposició no de llei que té
principalment dos punts. El primer d’ells diu que el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a derogar
definitivament aquesta llei anomenada LOMCE, una llei feta
d’esquena a la comunitat educativa, i a apostar per un pacte
social i polític per l’educació que defensi abans de res
l’educació pública i el dret a l’educació de tots totes. En segon
lloc, amb un desenvolupament d’un seguit de mesures que no
llegiré perquè no em vull allargar i estendre més, el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a obrir un espai
de negociació amb tots els sectors de la comunitat educativa
sobre la base d’aquests deu punts, dels quals principalment vull
destacar el fet que l’educació és un dret fonamental i universal
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que ha de ser garantit pels poders públics, i que la garantia de
l’equitat i la inclusió han de ser valors transversals.

Una altra qüestió que m’agradaria destacar abans d’acabar
és la necessitat d’apujar la inversió en educació en un 5% del
PIB amb un compromís d’arribar a un 7%; pensam que sense
inversió en educació és impossible fer millores, i això també
ens ho hem d’aplicar aquí, tenim un 3% congelat des de fa
anys, i sense una major inversió, encara que no sigui la
panacea i l’única solució, és impossible solucionar els
problemes que tenim després de tota l’època de retallades del
passat i la qüestió de l’estabilitat en les polítiques educatives.
Això no vol dir, aquest punt final de la proposició, no vol dir
inflexibilitat, no vol dir immobilisme, vol dir que hi hagis uns
marcs més o manco estables que no depenguin de cada govern
de torn i que les lleis  educatives es puguin adaptar als
contextos, però tenguin uns marcs d’estabilitat que puguin
permetre assolir tots els reptes que encara tenim pendents.

Per la meva part res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. El Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena RGE
núm. 5456/18. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Enric Casanova, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo respecte d’aquesta PNL
el que volia deixar clar és que des del Grup Parlamentari
Socialista estam i hem estat des d’un primer moment a
primera línia per aconseguir un consens i un pacte, és a dir,
som un grup que creiem que l’educació sols pot tirar endavant
mitjançant consensos, mitjançant pactes i a través d’arribar a
acords. Jo crec que aquí el Sr. Castells la setmana passada va
fer una frase que crec que podem aplicar que és anar a poc a
poc, però anar tots junts.

Per tant, crec que el consens respecte del Pacte Educatiu
és més que necessari i això està demostrat perquè, per una
banda, s’ha intentat, s’ha intentat per part del Grup
Parlamentari Socialista no ara sinó en legislatures anteriors,
i també aquest grup parlamentari aquí és a la ponència de la
Comissió d’Educació per treballar el document Illes per un
Pacte, un document que sí l’ha signat el grup parlamentari
perquè pensam que reuneix totes aquells principis que han de
dur endavant.

Respecte de la PNL nosaltres pensam que és important
avançar per eliminar la LOMCE, tant al document Illes per un
Pacte com a altres documents es veu que el principi necessari
és substituir la LOMCE que és una llei que des d’un primer
moment va ser imposada i no va ser pactada i, per tant, és una
llei que va a repassar amb el sistema educatiu anterior i el que
va fer va ser imposar un sistema educatiu diferenciador,
elitista, classista i excloent. Per tant, nosaltres consideram

que eliminar la LOMCE és, ha de ser un dels objectius, però
també hem d’eliminar la LOMCE a través de propostes.

El que està clar és que els principis fonamentals d’aquest
pacte han de ser que hi ha d’haver consens, que l’educació ha
d’estar basada com a un servei públic, com a una necessitat i
que l’autonomia de centre, i s’ha vist aquí, és fonamental per
poder tirar endavant perquè malgrat un sistema únic la
diversitat és enorme i, a més, fa falta arribar a cada una de les
persones. Per tant, s’ha d’arribar a la diversitat màxima.

La paradoxa, ja ho han comentat abans, ha estat el Grup
Ciudadanos que a la sots-comissió sí defensa un pacte, però,
curiosament, després, quan arriba aquí, els principis de
consens, d’escoltar, de dialogar no existeixen i no apareix a la
comissió del Pacte Educatiu ni dóna suport al document, un
document com és el document d’Illes per un Pacte.

Per tant, nosaltres consideram que és imprescindible
arribar a aquest consens, però també pensam que s’ha de
treballar alhora de dues maneres: per una banda, la construcció
d’aquest consens a través de la construcció del pacte, però
també la construcció  del sistema educatiu a través de
l’harmonització a les diferents comunitats autònomes. Per
això, hem presentat l’esmena aquesta que creiem que s’han fet
lleis amb l’esperit de la PNL en la qual no sols es demana
treballar en l’eliminació de la LOMCE i en l’establiment d’un
nou sistema educatiu, sinó treballar directament a través de les
comunitats autònomes i retornar aquest diàleg que ha
desaparegut de la Conferència Sectorial d’Educació, que es
reuneix poc i va estar molt bé.

En definitiva, pensam que hem d’avançar cap a un sistema
per crear persones lliures que pensin de manera crítica i, per
tant, els principis de democràcia, equitat i participació han de
ser presents a tots els nivells i, per això, consideram que s’ha
de crear un pacte on es recullin tots aquests principis i per tant
es recullin els principis fonamentals  i  a partir d’aquí poder
treballar cap a un nou sistema. Res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la
Sra. Agustina Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia una altra vegada a tothom.
Està molt bé que hi hagi pactes per l’educació, de fet, és
impossible avançar en l’educació si no hi ha un gran pacte,
però és evident que si no es prenen compromisos seriosos i
concrets i si la legislació no es modifica i continuam amb la
LOMCE i no es reverteixen les retallades, que a més ha
afectat més l’educació públic, qualque cosa s’ha de fer. I
sobretot s’ha de comptar amb la comunitat educativa i s’han
d’obrir espais de negociació amb la comunitat educativa que
és qui més en sap.
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Per tant, donam suport i totalment d’acord amb el punt de
derogació de la LOMQE amb un pacte millor per l’educació.
De vegades, no ho sé, parlam en abstracte i: fora LOMCE, sí
LOMCE, no LOMCE? Hauríem de saber coses concretes que
en el dia a dia afecta, no? És una llei, per exemple, que de cop
i volta d’un curs per l’altre va llevar el quart de diversificació,
el quart d’ESO, i, per tant, va convertir en PMAR a segon i
tercer i perquè vàrem aprovar el PRAQ que es duran a terme
el curs que ve perquè enguany per a aquesta gent ha estat un
any perdut, i després parlen de fracàs escolar, és que han
ajudat al fracàs escolar amb aquesta llei.

Llavors, es dediquen a eliminar hores de música, de
plàstica o eliminen història i cultura de les Illes Balears per
estimar el proper, no, no, i posen assignatures com
emprenedoria econòmica. Vull dir, són petits detalls que
demostren que hauríem de tocar de peus a terra i fer coses
com a més serioses i tenir en compte la comunitat educativa. 

Respecte del punt 2, que s’ha de negociar amb tots els
sectors de la comunitat educativa per aprendre a ser persones,
una altra vegada persones en majúscules; potenciar la xarxa
pública que garanteixi el dret a l’educació amb equitat, amb
inclusió, amb igualtat, que sigui una educació laica, que això
encara no s’ha aconseguit, una escola participativa amb nous
currículums adaptats, aquests currículums que són
impossibles, menys pesats; que hi hagi més inversió, que
s’arribi al 5 i si es pot es vagi augmentant, és necessari per a
una societat millor, i valorar els docents i l’estabilitat de la
política educativa. Amb tot això hi estam d’acord i votarem a
favor.

Més, després, l’esmena que hem fet d’obrir un diàleg de
les comunitats autònomes de manera bilateral per l’educació
i avançar en la millora sobretot del finançament, perquè va ser
mal dotada en les transferències educació i de llavors ençà
patim aquí que no podem treure el cap a nivell econòmic. Per
tant, sí que hauria d’haver-hi un diàleg de veres per veure si es
pot dotar més a Educació des de Madrid.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Popular consideram que aquesta proposta presentada pels
grups que en aquesta comunitat governen és una mostra més
de la incoherència absoluta i  l’ús polític que fan
injustificablement de l’educació. I dic ús polític perquè
pensam que el Pacte Educatiu, o al que intentam arribar aquí,
que és precisament un pacte educatiu, aquí, o a qualsevol lloc,
no hauria de ser el centre de confrontacions polítiques sinó
que requereix una altesa de mires i una voluntat real d’arribar
a acords entre els que tenim atribuïda la responsabilitat perquè

tenim, a més, la representativitat democràtica i la competència
per assolir acords i avançar en aquesta matèria i és la nostra
obligació, a més com a representants, de donar resposta a les
necessitats educatives que ens reclama la societat, sobretot
tenint en compte les elevades xifres que tenim
d’abandonament, de fracàs, i totes aquelles xifres i els
indicadors educatius que mostren que Espanya necessita
precisament d’aquests consensos i d’aquests acords, i dins
Espanya precisament la comunitat balear és un dels llocs on
tenim més necessitat, no?, d’assolir qualque millora.

Per tant consideram que és una falta de responsabilitat fer
unes proclames a favor d’un pacte quan aquest no s’està
facilitant.

Pensam que també és absurd demanar la derogació de la
LOMQE, quan precisament la LOMQE ja ha estat
flexibilitzada per part del Govern en determinats aspectes en
què es va sol·licitar, com en tema d’avaluacions, i a més s’ha
ofert la negociació a la resta de punts perquè precisament sí
hi ha dins la subcomissió del pacte educatiu quinze punts
d’àmbit nacional que tracten diferents aspectes on es
considera que es podrien assolir acords per millorar tot allò
que fa falta dins l’educació del nostre país.

I finalment consideram que és una incoherència perquè
precisament el Partit Popular estam asseguts; estam asseguts
aquí per assolir acords, estam asseguts a nivell nacional per
assolir acords, independentment dels governs que hi hagi a un
lloc o a l’altre, fins i tot ara que la barrera o la proposta límit
que posaven els partits que s’han aixecat, que era la del
finançament del 5% es va obtenir idò deu fer un parell de
mesos, per part del compromís del Ministeri d’Educació. Per
tant ens pareix un poc incoherent que aquells que aquí tenen un
3,4% de PIB a educació s’hagin aixecat a Madrid quan tenen
un 5% de PIB a educació, no?

Per tant consider que essent incoherent i essent de poca
responsabilitat política aquesta proposta consider que el que
s’hauria de fer és substituir-la per una convidada a tots els
grups que tenen representació d’àmbit nacional a desbloquejar
aquesta subcomissió nacional d’educació per assolir aquests
acords i aquests pactes que ells mateixos reclamen quan el
bloquegen per una altra part.

En relació amb l’esmena consideram que és redundant i
buida d’aportacions, perquè precisament el Ministeri
d’Educació és dels ministeris que més convoca conferències
sectorials amb comunitats autònomes; justament amb el
Ministeri d’Hisenda són els ministeris que més convoquen.
Per tant ens pareix que és un intent de desviar l’atenció de la
justificació que haurien de donar per haver abandonat com a
Partit Socialista aquesta subcomissió, on es podien assolir
aquests acords que després, per la porta de darrere i dins
aquest parlament, volem demanar a la resta de grups.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, nosaltres
d’aquesta proposició no de llei hi ha punts, hi ha molts de
punts, en què estam d’acord, però no hi podem donar suport
perquè n’hi ha d’altres que no estam d’acord amb la seva
redacció. 

En el punt 1..., només parlaré allà on no estam d’acord, si
li pareix bé, perquè de la resta ens aniria bé. En el punt 1, quan
parla d’educació pública, jo si parla d’educació pública i els
centres sostinguts amb fons públics els hi considera, que
també en parla en el 2.b), que parla només de centres públics
suficients per atendre les necessitats, ja saben que des d’El Pi
defensam i defensarem sempre l’escola pública, però no
compartim certes persecucions a l’escola concertada que
moltes vegades es produeixen, i en aquest parlament sovint. A
la nostra manera de veure la concertada és una xarxa que
complementa la pública i dóna una mà allà on la pública, per
raons òbvies, a més avui en dia coneixent a les Illes Balears el
tant per cent de la concertada, no pot arribar aquesta pública.

Per un altre costat, també en el punt 2, a l’apartat d), hi ha
el tema de segregació per sexes. Nosaltres estam totalment en
contra que se segreguin i que rebin, els centres allà on
segreguen nins i nines, rebin ajudes públiques, però aquest fet
no pot obviar que dins la xarxa privada que existeix tengui la
llibertat de fer el que trobin oportú. En aquest cas evidentment
sabem els emperons i els  litigis que hi ha a la Conselleria
d’Educació amb les escoles del Parc Bit com a exemple, però,
repetesc, nosaltres no estam d’acord que les ajudes públiques
ajudin centres amb segregació, però no podem dimonitzar
aquestes escoles, tampoc, i per tant en aquest punt tampoc...,
ens hi abstendríem.

I també en el punt e), quan parla d’educació laica. Aquí de
la mateixa manera és tot blanc o és tot negre. Nosaltres creim
que les famílies tenen dret a escollir, i de fet aquí ho fan, als
centres públics de les Balears on hi ha religió els pares poden
triar si el seu fill assisteix a classe de religió  o  a una altra
activitat, i no hi veim tampoc cap problema. Evidentment en el
tema de l’adoctrinament hi estam totalment d’acord, malgrat
també estigui dins el mateix punt.

Una vegada fets aquests comentaris, pel que fa a la resta de
punts i d’aspectes que parlen a la proposició no de lle i,
nosaltres hi estam d’acord, però també voldríem fer una
reflexió: quan es parla d’un pacte educatiu, ja sigui d’àmbit
estatal o d’àmbit autonòmic, és molt important apostar per un
diàleg i un consens majoritari. No es pot dictaminar una llei
tan transcendental com aquesta o transcendent amb una
iniciativa parlamentària; consideram que un grup no pot marcar
unes línies a seguir perquè el text s’ha de fer amb la comunitat
educativa, com molt bé diuen, i amb la col·laboració de tots

els grups. Faig aquest comentari perquè aquesta proposició no
de llei estableix deu punts que s’haurien de negocia, i ens
sembla una mica agosarat establir aquestes normes, que són
molt ideològiques, perquè dificulten l’enteniment i el consens
a tots els altres nivells. 

De totes maneres sí que donaríem suport al punt 3 si
s’acceptàs l’esmena del PSIB i de MÉS per Mallorca, perquè
aposta per aquest diàleg entre les comunitats de les quals els
parlava.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies, també,
Sra. Camargo, per l’exposició d’aquesta proposició no de llei,
en què li he de dir que, des del punt de vista ideològic, el
nostre grup hi està essencialment d’acord; potser hi ha algun
matís  que potser no el formularíem així, però hi estem
absolutament d’acord, per tant en contrast d’alguna manera,
per exemple, amb El Pi, que ha expressat algunes diferències.

Jo tinc el dubte realment de si és congruent demanar un
pacte i demanar la participació de la societat civil, i a la vegada
formular una proposta o un programa que potser no és de
consens; de fet amb les intervencions dels grups que m’han
precedit ja es veu que no és de consens. Simplement li ho
poso a la seva consideració perquè tal vegada és un poc
contradictori; és a dir, jo veig que això és un programa
educatiu que és el de Podem, que aquests punts que hi ha aquí
el meu grup els comparteix, però, clar, si el que volem és
treballar per un acord potser la millor manera no és fer aquest
programa particular o que és propi del seu grup; em queda
aquest dubte. Ara, tal com li he dit, jo o el meu grup aquests
punts que hi ha aquí els compartim perfectament i fins i tot...
fins i tot per contrast amb el que ha dit la diputada Sureda
abans; per exemple el meu grup, que normalment ha dissentit
amb el seu respecte, per exemple, del tema de l’escola
concertada, nosaltres ens trobem totalment còmodes amb els
redactats que vostès han posat aquí; vostès parlen de
l’educació pública..., l’educació pública evidentment la...
l’educació sostinguda amb fons públics és pública. Tot i així
també he de dir -potser en això dissenteixo d’alguna manera
amb el que ha dit la diputada Sureda- que crec que realment les
administracions educatives han de garantir  que hi hagi
ensenyament públic, no finançat amb fons públics sinó públic,
directament públic, que arribi i pugui arribar a tots els
ciutadans. Nosaltres creiem que realment això és
perfectament compatible amb la simpatia que vostè sap que jo
a vegades expresso amb determinades expressions de l’escola
concertada. 
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Em sembla una mica agosarat dir que en aquest parlament
hi ha persecució de l’escola concertada, Sra. Sureda, (...) que
Podem té tot el dret a defensar que el seu programa és el de
l’escola pública. En això doncs hi ha matisos, ja sap que jo no
hi estic totalment d’acord, però d’aquí a dir que hi ha
persecució em sembla una mica... agosarat.

Nosaltres creiem que no s’ha de permetre l’educació
segregada. Jo no sé si la dimonitzo o no la dimonitzo,
simplement, escolti, si estem per una societat igualitària i
estem en contra de les discriminacions de gènere, no sé com
podem permetre això. És a dir, resulta que no permetem
l’educació lliure perquè no entra dintre dels paràmetres de
l’educació, és a dir, obliguem els nens a anar a l’escola oficial,
és a dir, no permetem l’educació lliure i en canvi hem de
transigir amb l’educació segregada. Idò jo crec que això és una
incoherència i em sap greu, perquè en lloc d’estar..., com que
estic tan d’acord amb la proposta de la Sra. Camargo, aquí
estic (...) amb la Sra. Sureda, però bé, em permet...

(Se sent de fons la Sra. Sureda i Martí de manera
inintel·ligible)

...em permet d’alguna manera fixar posició, no?

I evidentment també totalment d’acord amb l’educació
laica, només faltaria! Evidentment tothom té dret a educar els
seus fills en la formació religiosa que vulgui, però l’educació
naturalment ha de ser laica.

Per tot això i amb la cautela que he expressat al principi,
que veig una certa incoherència en el plantejament, nosaltres
hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos no apoyaremos esta
iniciativa parlamentaria. En cuanto al punto 1 que pide apostar
por un pacto educativo y social, comentarle a la Sra. Camargo
que ese pacto político y social ya está en marcha desde hace
muchos meses, como ha dicho usted misma con 84 ponencias,
de toda la comunidad educativa, porque ha sido un pacto
político y social donde los partidos políticos hemos llegado
al acuerdo de que no se tenía que poner ningún veto, ni ninguna
condición para que cualquier persona que quisiera entrar,
pudiera argumentar con todo libertad y sin condiciones su
visión sobre la mejora en la educación.

Por lo tanto, creemos que es dentro de este pacto político
y social donde todas las organizaciones y la comunidad
educativa ya han expuesto sus argumentos, ahora nos toca a
nosotros recoger sus argumentos y hacer un argumentario para

poder elaborar una nueva ley educativa. Y quiero recordar que
aquí los grupos políticos se han propuesto elaborar una ley
autonómica y desde Ciudadanos no lo vemos correcto, puesto
que una ley autonómica ha de estar vigente con el marco
vigente y, por supuesto, nosotros no queremos una ley
autonómica donde el marco vigente sea la LOMCE. Por eso
apostamos y de hecho promovimos esta subcomisión en el
Congreso para modificar y elaborar otra nueva ley, que parta
del consenso de toda la sociedad y de los grupos políticos.

Una comisión de donde se han levantado tanto Podemos
como el Partido Socialista, que todavía no entendemos. Saber
que llegar a acuerdos es difícil, pero todos tenemos que poner
de nuestra parte. Fíjese si es difícil que aquí se ve un poco el
por qué se ha levantado Podemos de ese pacto educativo,
ahora nos está diciendo que abramos otra ponencia, otro pacto
educativo, pero con unas condiciones, todas las condiciones
a), b), c), d), e), f); o sea, es absolutamente contradictorio
pedir que se abra un espacio de negociación con todos los
sectores de la comunidad educativa, sobre la base de unas
condiciones a priori propuestas por un partido político. No se
entiende como, como..., no sé, la verdad es que no sé a qué
tipo de democracia hace referencia y de libertades hace
referencia Podemos, que se levanta de un pacto educativo
donde todo el mundo ha podido hablar libremente y sin
condiciones, a hacer un pacto educativo donde la finalidad, las
conclusiones ya están elaboradas, de la a) a la j), es que no
tiene absolutamente ningún sentido.

Por lo tanto, nosotros votaremos en contra de esta
propuesta que realmente no nos están planteando un espacio
libre de negociación para llegar a un gran consenso y a un gran
acuerdo para muchos años, porque ha sido debatido por toda
la sociedad y los partidos políticos, nos están pidiendo que
pongamos en marcha el proyecto político de Podemos y que
esa negociación gire entorno a los argumentos y a las
conclusiones que han puesto aquí en esta iniciativa.

Y también comentar que llama la atención el punto 2.a),
donde se dice la finalidad que tiene que tener la educación. Y
llama la atención que entre todas estas finalidades no se
menciona en absoluto la necesidad del conocimiento, o sea
que una de las finalidades es conseguir la excelencia del
alumno en conocimientos humanísticos, científicos y
profesionales. Esta també es una finalidad muy importante,
además de convivir y ser buenos ciudadanos, aprender a ser
personas, aprender a ser críticos, aprender a ser libres,
aprender a ser justos, aprender a ser solidarios. Pero de
conocimiento no dicen nada y yo sinceramente, sin
conocimiento no se es libre, sin conocimiento no se es
crítico y sin conocimiento no se tiene la oportunidad de ser
justo y de ser solidario.

Por lo tanto, votaremos en contra, no solamente porque es
poner en marcha el proyecto de Podemos, sino porque es
bastante cojo en cuanto a la visión que se tiene de la
educación.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Procediria ara a la
suspensió de la sessió, si el grup proposant necessita aquest
temps, o si vol podem continuar.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Podem continuar, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar posició i assenyalar si accepta l’esmena,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, acceptam l’esmena proposada pels
Grups Socialista i MÉS per Mallorca, acceptam aquesta
esmena d’addició, esmena que constituiria el punt 3 de la
proposició. I sí que m’agradaria respondre algunes de les
qüestions que s’han plantejat per part dels diferents grups.

Sra. Riera, nosaltres presentam aquesta iniciativa de
manera individual, és a dir, la presentam en solitari i no som
un grup que governa aquesta comunitat, si bé és cert que
cogovernam en els consells i a l’Ajuntament de Palma, a nivell
de comunitat autònoma vostè sap que hi donam suport extern
i que tenim independència per presentar iniciatives tot sols,
com és el cas en aquesta PNL. De fet l’esmena presentada
l’han presentada dos grups que sí que governen i nosaltres hem
fet aquesta iniciativa de manera absolutament independent.

No és una falta de responsabilitat demanar el que demanam
en aquesta proposició, és tot el contrari, és una responsabilitat
amb l’educació pública, és una responsabilitat amb la
comunitat educativa, és una responsabilitat amb tots els
alumnes que esperen poder rebre una millor educació, després
de la desfeta a la qual es va dedicar amb cos i ànima el Partit
Popular, la desfeta que en aquesta comunitat autònoma va ser
especialment greu, com va demostrar amb totes les persones
que es varen posar en contra.

Després m’agradaria dir també que totes aquestes petites
operacions de maquillatge de la LOMQE que estaven vostès
plantejant en aquesta subcomissió, són només això,
operacions cosmètiques, de cirurgia estètica, que no van al cor
d’una llei que, com ja s’ha explicat per part dels altres grups,
jo no m’he volgut estendre perquè de la LOMQE n’hem parlat
molt en aquesta comissió, una llei que és claríssimament
retrògrada, una llei que segrega, també en funció d’aquests
itineraris i  d’aquestes assignatures que creen alumnes de
primera, de segona i de tercera categoria. Llavors no és un
problema parlar de derogar la LOMQE, la LOMQE s’ha de
derogar com més aviat millor.

Després, Sra. Sureda, jo he entès el que vostè ha dit.
Nosaltres des de Podem i també com a document de bases
recull, pensam que progressivament s’hauria de caminar cap a

l’ampliació de la xarxa d’educació pública. Això no vol dir de
cap de les maneres que estiguem plantejant aquí una
persecució als concerts. Sabem que és impossible cobrir la
demanda existent actualment en educació pública, només en
centres públics. De fet, també tenim una via, un tipus de
centres concertats que són les cooperatives que tenen una
manera de fer, també educació que és molt diferent als altres
centres concertats. I persecució cap ni una, el que sí repetim
i el que sí defensam és el fet que s’ampliï progressivament,
amb una major inversió la xarxa pública, per què? Perquè
pensam que només els centres que siguin no privats, poden
donar una educació absolutament en llibertat, perquè si tu tens
un centre privat, encara que sigui sostingut amb fons públics,
finalment obeeix a uns interessos, als interessos de les
persones que estan darrera aquesta propietat privada. 

Llavors amb tot això podria enllaçar el tema de l’educació
laica que vostè ha dit abans. Nosaltres defensam l’educació
laica, pensam que a l’escola no s’hi va a aprendre creença, s’hi
va a aprendre ciència.

I Sra. Ballester, els coneixements dels quals vostè parlava,
nosaltres els incloem en el tema dels currículums alternatius,
quan parlam de què s’han de pensar, repensar, refer els
currículums del segle XX o XIX que tenim, aquests
currículums infumables que han sortit tantes vegades a la
ponència, en boca de tantes persones, vostè no ho sap perquè
no ha vengut, però molts especialistes s’han referit a aquests
currículums com a currículums infumables. El coneixement
també es comunica i es transmet via aquests currículums que
han de ser claríssimament adaptats al segle XXI.

I després sí que m’agradaria donar les gràcies al Sr. Pep
Castells per totes les seves aportacions, o valoracions. 

I Sra. Ballester, també una petita qüestió, quan parlam en
el punt 2, jo crec que s’ha de llegir bé i ho dic també per a tota
la resta de grups que crec que sí ho han llegit bé, aquí el que
diem i el que instam al Govern Central a fer és a obrir un espai
de negociació amb tots els sectors sobre la base dels següents
punts, no imposam els punts, el que demanam és que es
negociï partint d’aquests punts, que es pugin sotmetre a debat,
que es puguin parlar, que es pugui senzillament negociar amb
què estam d’acord i amb què no estam d’acord, i aquests punts
-i amb això acab- vénen precisament de molts de debats i de
moltes negociacions i de recollides de demandes de molts de
col·lectius de la comunitat educativa.

Per la meva part, res més, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Acabat el debat, ara
passarem a votar la Proposició no de llei RGE núm. 3072/18,
els punts 1 i 2 d’aquesta proposició, i després passarem a votar
el nou punt 3 que planteja l’esmena presentada pel Grup
Socialista i MÉS per Mallorca.

Vots a favor de la proposició no de llei, dels punts 1 i 2?
7 vots a favor.
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Vots en contra? 5 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Vots a favor del nou punt 3, presentat amb l’esmena, vots
a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3072/18 amb l’esmena incorporada, relativa a
consens del Pacte per l’Educació.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3184/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a estudi per a la
creació d’un col·legi professional de docents de
col·legiació voluntària.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3184/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, relativa a l’estudi per a la
creació d’un col·legi professional de docents de col·legiació
voluntària.

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Avui, des
del Grup Parlamentari El Pi, presentam una iniciativa per
instar el Govern a estudiar i, en tot cas, si fos possible després
de veure l’estudi, presentar un projecte de llei sobre la creació
d’un col·legi professional de docents.

Els col·legis professionals, regulats  jurídicament per la
Llei 10/1998, aquí a les Balears, tenen com a objectiu ordenar
i vigilar les respectives professions. Pensam que amb la
creació del col·legi es podrien tractar aspectes jurídics,
socials i pedagògics per millorar l’interès general. Pensam
que com en altres tipus de col·legiats, poden conviure
perfectament el col·legi i els sindicats que seguirien
defensant, evidentment, tots els drets laborals dels
treballadors.

La creació d’un col·legi professional docent podria
suposar entre d’altres beneficis facilitar la col·laboració amb
l’administració, en ajudar en diferents aspectes i matèries, en
l’elaboració de currículums, avaluació dels mateixos docents
i professorat, impulsar formació, facilitar la seva participació
en òrgans assessors, vetllar pel prestigi d’aquests
professionals i treballar per al seu reconeixement,
salvaguardar la independència i la integritat de la professió,
etc.

Supòs que tots e ls diputats que avui són presents en
aquesta comissió coincidim que tant els mestres com els
professors exerceixen una funció essencial per a la nostra
societat i per això creiem oportú impulsar i estudiar totes les
iniciatives que vagin encaminades a ampliar la participació
dels docents en la gestió del sistema educatiu, així com també
a dignificar la seva tasca diària.

Així idò, com avançava, des d’El Pi proposam instar el
Govern que pugui estudiar la viabilitat d’un col·legi
professional de docents sempre, és clar, de col·legiació no
obligatòria. Sabem que és un tema que no tothom té clar, però
és un tema que hem de posar damunt la taula perquè s’hi ha de
fer front i se n’ha de parlar. Per això demanam -i pensam que
és important- que es treballi i s’estudiï i demanam el suport de
tots els grups parlamentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. El Grup Parlamentari Mixt ha
presentat l’esmena RGE núm. 5457/18, per a la seva defensa
té la paraula la Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. En primer lugar, comentar que desde
Ciudadanos sí que estamos de acuerdo con la creación de un
colegio profesional de docentes. Creemos que es importante
que la profesión docente, como otras profesiones que han
conformado sus colegios desde hace tiempo, tenga una
corporación de derecho público que además le  permita
ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión para prestigiarla,
para evitar el intrusismo profesional y... bueno, y de hecho, un
colegio que sea preguntado y que además podría tener también
colaboración con el Gobierno y con la administración que
además le podrían delegar competencias.

Creemos que, por una parte, las profesiones pueden tener
dos partes, por una parte tenemos la parte laboral, pero por
otra parte también tenemos toda la parte de profesión docente
y de deontología y creemos que tanto  sindicatos como
colegios de docentes, pues, pueden aprovecharse en sus
ámbitos para mejorar la profesión. 

Desde Ciudadanos hemos introducido una modificación en
el texto, que podría ser más bien técnica puesto que... vamos
a ver, en Baleares ya existe un colegio de doctores y
licenciados donde la mayoría ejerce como docente y son
licenciados de colegios... aquí en Baleares no existen sus
colegios oficiales y se han agrupado en esta corporación.

Por lo tanto, consideramos que, como se ha hecho en otras
comunidades autónomas, se podría estudiar la petición del
colegio de su reconversión en un colegio profesional
docente... en esa misma corporación, ¿no?, los colegios de
doctorados y licenciados y colegio profesional docente.
Únicamente es una apreciación para que se tenga en cuenta y
buenos esperamos que sea considerada y que sea aceptada.

Nada más, muchas gracias.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803184
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805457
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Passam ara al torn de
fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la
parula la Sra. Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres des del Partit
Popular no veiem molt clar aquesta proposta ni al seu
contingut ni en la seva finalitat i els ho argumentaré, perquè
considerant que... tenint en compte que els docents són
funcionaris docents, són empleats públics de l’administració,
que han accedit, a més, a l’administració a través d’un procés
selectiu amb igualtat, mèrit i capacitat, i han passat a formar
part d’aquest engranatge administratiu, tenen un caràcter
d’empleat públic que és el que avala la seva.... la seva... la seva
feina, la seva funció, a part del requisit que han tengut per
accedir a aquesta feina que és una determinada titulació, poden
ser historiadores, poden ser pedagogs, poden ser filòlegs,
poden tenir diferents requisits en funció de l’escala a la qual
passin a formar part, però en definitiva són docents, perquè
són empleats públics, funcionaris docents amb aquest nivell,
amb aquesta prioritat que estableix a la vegada... idò, l’ordre
jeràrquic de les normes a les quals es troben subjectes. Per
tant, no hi ha en si una titulació de docent.

També, per altra banda, hi ha funcionaris que formen part
de la comunitat educativa i tenen responsabilitat dins aquesta
feina educativa, com són per exemple auxiliars tècnics
educatius, personal de serveis generals que són funcionaris no
docents, que, per altra banda, també formen part d’aquesta
comunitat educativa.

Per tant, tenim dubtes, per una part, en primer lloc, de la
legalitat de poder fer un col·legi oficial específic docent si no
hi ha una titulació específica docent i, per altra banda, si no es
crearia una certa confusió de quins serien els empleats públics
o les persones que estarien cobertes, que tendrien la
possibilitat de poder accedir a aquest col·legi.

Tot això tenint en compte, per una banda, a més, que la Llei
10/1998, de Balears, de col·legis professionals, parla que els
colAlegis representen professions o titulacions, és ver, però,
per altra banda, també diu que no es pot induir a errada quant
al seus integrants. Per tant, no tenim molt clar ni la possibilitat
legal ni la legalitat de fer un col·legi oficial ni la possibilitat
real de recollir un determinat àmbit d’aplicació.

Per altra banda, també els docents ja tenen uns
representants dels seus drets laborals i socials, com són els
sindicats o els comitès d’empresa, i també tenen uns espais,
uns àmbits on poden representar-se, consensuar i negociar tot
el que afecti la seva feina, com són per exemple les
comissions paritàries, l’interdepartamental de retribucions, el
comitè... les comissions sectorials d’educació, la comissió
general... la mesa general de què forma part la mesa sectorial
d’educació, etc., i pertanyen a la vegada a aquesta
administració que dèiem en la qual fan feina i que assumeix la

responsabilitat que correspon com a ocupadora de la feina que
fan els seus empleats.

Per altra banda, també faré una darrera consideració i és
que fa com a mig any que fem feina en una comissió de pacte
educatiu, han passat per aquí vuitanta o noranta persones,
ponents del món educatiu, i no hem sentit que sigui una
prioritat excessiva entrar a analitzar aquesta necessitat perquè
no se sentissin representats. Per tant també tenc dubtes
realment de si és una demanda d’aquesta comunitat educativa
en general o només d’un sector potser minoritari; tenc dubtes
de la legalitat i tenc dubtes de la representativitat i de la
necessitat.

Per això nosaltres consideram que és una proposta que
s’ha d’analitzar un poc més, la consideram un poc dubtosa, i en
aquest sentit ens hi abstendrem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bona tarda a tothom.
Crec que per a les persones que avui som aquí no serà molt
complicat fer una mica de memòria per recordar com els
docents de les nostres illes van ser el gran motor de la
mobilització ciutadana a la marea verda. La seva organització
mitjançant l’Assemblea de Docents ha estat i és un referent de
com pot fer-se front a unes polítiques que anaven a enfonsar
l’educació pública. La seva convicció i lluita va intentar
minimitzar les retallades i les imposicions del Partit Popular.
Les seves denúncies mobilitzacions van donar pas a la
construcció  de projectes i de propostes, com va ser, entre
d’altres, el pacte educatiu del qual varen formar part, que en
aquest període de sessions ha estat un monotema i que tenim
una ponència sobre el seu estudi en marxa.

Tot aquest procés, en el qual avui no puc entrar en detall,
pot culminar i continuar fent història si finalment aquesta
proposta de fer l’estudi que doni lloc a la creació d’aquest
col·legi de docents sigui realment el que estava comentant, fer
història.

A continuació, mitjançant determinades preguntes i
respostes, faré la meva exposició per intentar contextualitzar
aquesta petició per part d’El Pi, que sincerament després
d’haver-se reunit els promotors amb determinades forces idò
en alegrem que donem aquesta primera passa perquè això sigui
tramitat el més aviat possible. 

Com, o per què, en aquest cas, és tan important? Hem
escoltat per activa i per passiva diferents qüestions en aquesta
comissió d’educació i també en el pacte que els docents són
clau, i la comunitat educativa (...) demanant. Volen estabilitat
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mitjançant un pacte educatiu que doni estabilitat al sistema
educatiu, que s’escolti la seva veu i les seves propostes, que
puguin decidir com fer la seva feina, decidir i posar damunt la
taula les seves decisions, marcar les qüestions educatives
preferents. La Sra. Sureda també ha fet referència a un grapat
important d’algunes de les possibles tasques a desenvolupar;
jo també hi afegiria, per suposat, també decidir finalment
sobre la formació inicial i contínua del professorat, definir el
estàndards professionals dels futurs docents, l’accés a la
funció docent i carrera professional, l’impuls i la dinamització
dels processos d’innovació educativa, l’assessorament i la
consulta en la generació de normativa que estigui relacionada
amb l’exercici de la professió: currículum, organització
escolar, planificació educativa. I per últim i no menys
important, també un codi deontològic i representació de la
professió davant la societat. Aquests són uns dels grapats de
tasques, d’elements, que poden o podrien desenvolupar
aquesta feina.

D’altra banda no puc passar per alt que ja en el seu moment
la UNESCO, a París l’any 66 -parlam ja de 50 anys-, va aprovar
una resolució en la qual deia: “La docència hauria de ser
considerada com una professió, és una forma de servei públic
que requereix dels docents un coneixement expert i unes
habilitats especialitzades, adquirides i mantingudes mitjançant
l’estudi rigorós i continuat; demanda també dels docents un
sentit de responsabilitat personal i corporativa per a
l’educació i el benestar dels alumnes al seu càrrec”. Això és
a nivell de la UNESCO.

Fent referència a una qüestió que la Sra. Riera ha comentat,
sobre si els funcionaris..., si els docents són... Jo em faig la
pregunta, Sra. Riera: tots els docents són funcionaris públics?;
crec que no, per tant aquesta qüestió que vostè  ha posat
damunt la taula no és veritat. En aquest sentit dins el context
espanyol la docència és una professió que, entre d’altres, i no
em vull estendre, està recollida com a professor d’educació
secundària obligatòria i bachillerato, profesor de
enseñanzas artísticas, de idiomas, de formación
profesional, etc. Per tant aquí reconeixem i posam damunt la
taula que fins ara no s’està valorant que els docents, i  m’hi
incloc jo i la resta de companys i companyes que avui som
aquí com a portaveus i persones que formen part d’aquesta
comissió, com a professionals que estem intentant donar i fer
la nostra feina de la millor forma possible.

Una altra reflexió que faria seria si volem apostar per una
educació de qualitat i d’acord amb la societat del segle XXI.
També hem escoltat per activa i per passiva molts de
testimonis i de peticions per part dels ponents que han
comparegut durant tot aquest temps. Si volem aquesta societat,
volem aquesta educació, s’ha de donar veu als professionals
que estan fent cada dia feina a les aules. Realment volem
dignificar la tasca dels docents?, volem reconèixer la seva
feina?, volem donar major valor o  visibilitat al que es fa
realment a les nostres aules? És una forma. Sobretot avui
voldria posar un exemple, perquè moltes vegades es parla
d’educació en sentit negatiu, i en aquests dies hem vist per
exemple que les escoletes han estat notícies dolentes;
realment i justament en el cas d’Eivissa, per exemple, els

protagonistes són els nostres nins, nines i infants; en el cas
per exemple d’Eivissa fa uns quants dies en el Club Diario de
Ibiza es va dur a terme una exposició amb el nom Art-i-
Manya, on alumnes de l’institut Sa Blanca Dona varen exposar
part del seu treball durant... durant tot el curs, i  també en
aquests dies al col·legi S’Olivera els alumnes de cinquè han
publicat un llibre amb un rerafons solidari que porta per títol
La casa de l’arbre.

D’altra banda, continuaria fent-me més qüestions. Qui no
vol que aquest col·legi oficial, o aquest col·legi professional
d’educadors, sigui una realitat? Idò hauria de posar dos
elements o dos grups importants: per una banda, el mateix
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, que com vostès ja
saben perfectament va comparèixer el seu president fa unes
quantes setmanes, el Sr. Joan Josep Quetglas i Mas, i va dir
textualment el següent: “Només hi pot haver un col·legi
professional i és un problema legal. Sobre aquesta qüestió la
docència està contemplada dins del nostre col·legi, que
representa el 95% dels col·legiats que es dediquen
exclusivament a l’ensenyament. Però vull dir que és un
problema legal. Llavors jo sempre vaig dir que aquí el que fa
falta és com que la llei només permet que hi hagi un col·legi
professional. La solució  és muntar associacions
professionals, i a més aquesta associació professional hauria
de ser de les quatre illes -perdó- de les quatre Illes Balears,
perquè quan tens...; és a dir, el fet de ser col·legi et dóna una
entitat jurídica”. I podria així continuar. A més a més fa
referència al fet que és només una qüestió del nom.

En aquest sentit  enllaço que saben perfectament els
promotors d’aquesta iniciativa que a principi de l’any passat ja
varen fer, varen presentar tota la documentació necessària per
constituir-se com a col·legi, i el Govern va resoldre el 29 de
setembre de 2017 dient que atès que les normatives estatal i
l’autonòmica no permeten la constitució de més d’un col·legi
de la mateixa professió, finalment neguen aquesta qüestió. El
que des del nostre partit i des dels docents volem posar de
manifest és el reconeixement d’una professió. En principi,
com la Sra. Ballester ha comentat també, aquest col·legi
només fa referència o hi estan recollides persones que són
doctors i llicenciats en filosofia i lletres; per tant aquí és un
grup reduït que sí que podria formar part del grup
concretament d’aquest col·legi professional de docents, que
a més a més, com s’ha comentat abans, seria de col·legiació
voluntària.

Segurament per a alguns partits i per a alguns sectors la
figura del col·legi tal com avui per avui s’entén, i sobretot dels
més històrics, pensem que potser no és la figura més adequada
en una societat del segle XX, però així això necessitaria una
reformulació, un debat obert, per veure realment la necessitat
o no de canviar el funcionament o la potestat que avui per avui
tenen els col·legis d’àmbit estatal i d’àmbit europeu, però avui
no es tracta d’aquesta qüestió, sinó que la Sra. Sureda -ho
torno a repetir- demana que el Govern posi en marxa un estudi
per veure aquesta habilitat, ja han manifestat alguns partits i
pensam que és realment necessària aquesta qüestió.
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Em permetran, per acabar, unes paraules al Sr. Castells. Sr.
Castells, el que han fet vostès és una decepció política, han
anteposat els seus interessos de partit i ha utilitzat la
informació, compartida amb altres partits, per presentar
conjuntament la iniciativa mitjançant una proposició de llei
que vostè i el seu partit varen anunciar públicament ahir, sense
registrar la iniciativa i en la que demanava a la resta de forces
que firmaven aquesta proposta. Ha fet un copy page de la
documentació que ens va donar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, es centri a la qüestió, es centri a la qüestió...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja vaig acabant...

LA SRA. PRESIDENTA:

... i acabi, perquè el temps ja s’ha esgotat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sra. Obrador, estam parlant sobre la qüestió pertinent,
sobre un col·legi. No ha pogut esperar el resultat de la
iniciativa que avui debatem, això és diu una deslleialtat política
i com a docent i persona que ha estat intentant ajudar a
materialitzar aquesta qüestió m’ha decebut completament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo seré molt més breu. Clar
que s’han de potenciar iniciatives per donar prestigi i per
incentivar la participació dels docents, de fet, ja han demostrat
clarament com participen de les societats a moments
històrics. 

Ara bé, a veure, per un costat, hi ha els sindicats per
qüestions laborals, però de vegades no hi ha més, i després
sembla que existeix ja també el Col·legi de Llicenciats i
Doctors, i que això crea com a un conflicte legal. Aleshores,
com que la iniciativa d’El Pi, de la Sra. Sureda, és instar el
Govern de les Illes Balears que estudiï la possibilitat d’un
col·legi professional de docents, aleshores crec que sí que
s’ha d’estudiar legalment a veure quina és la seva viabilitat.

Respecte de l’esmena de la Sra. Ballester, jo aquí no ho
veig clar perquè parla del Col·legi de Llicenciats i del futur
col·legi professional docent, són dos subjectes diferents, i
com que ja a la proposició d’El Pi diu: “estudiar les

possibilitats que hi hagi...”, no l’acceptaria i aniria per veure
quines són les possibilitats legals que hi ha per aquest camí. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també Sra.
Sureda per la seva proposició. Com vostè sap nosaltres la
veiem amb simpatia, estam totalment a favor de treballar en
aquesta direcció, però jo realment des que vostè la va
presentar m’he preguntat exactament quin recorregut té
aquesta proposició i m’agradaria saber si és que vostè té
informació, ha parlat amb el Govern i considera que pot haver-
hi un canvi de criteri, perquè jo crec que el que vostè demana
de fet ja s’ha fet; és a dir, hi ha un informe de la Conselleria de
Presidència, que a més és relativament recent, està datat el 5
d’octubre de 2017, va acompanyat d’un informe jurídic, per
tant, entenc que l’estudi s’ha fet, és a dir, hi ha un estudi i hi ha
una resolució. Aleshores, tot i que evidentment cal insistir en
les causes que són justes, i en aquesta també, m’agradaria que
vostè em digués quina viabilitat legal hi veu en això? Perquè
això està estudiat de forma molt recentment i està resolt.

Aleshores, jo, tot i que simpatitzo amb la proposta i
simpatitzo a fer tot el possible perquè aquest col·legi sigui
una realitat, la veig una mica, la seva proposta, com a una
fugida endavant en el sentit que hi ha una demanda, presentam
una PNL, però no veig què aporta respecte d’una via que,
d’alguna manera, jo la veig tancada. És a dir, a no ser que vostè
em doni informacions que jo no tenc, no crec que el Govern
en aquests moments tengui motius per resoldre-la d’una forma
diferent de com ho va fer l’octubre de 2017.

I això, aquesta reflexió, li faig perquè és precisament
perquè jo vaig fer aquesta reflexió que el meu grup va
considerar que la via adequada para aconseguir aquest objectiu
era la proposició de llei que, com sap, jo, doncs, he convidat
a tots els grups a signar-la, de fet, excepte al Partit Popular i
a Ciutadans que, en acabar aquesta sessió, els donaré la
proposició de llei perquè són els únics grups als quals dimarts
passat no els hi vaig poder  donar, els altres grups la tenen al
seu poder.

Ara que cit el PP i Ciutadans permeti’m que faci un a part
ràpid per comentar les intervencions. Respecte de Ciutadans
estic gratament sorprès per la intervenció de la Sra. Ballester,
la seva idea em sembla interessant, però a mi m’agradaria
també que considerés un fet i és que jo detecto que els
col·legis de llicenciats i doctors no han estat capaços
d’aconseguir que els docents se’l facin seu, se’l sentin seu. És
a dir, realment, almenys a Balears, no s’ha aconseguit, no sé
per quin motiu, no sé per quin motiu és, que els col·legis de
llicenciats i doctors no han aconseguit que els docents se’ls
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facin, se’ls sentin seus. Per tant, intentar ara aquesta conversió
quan tal vegada aquests col·legis ja haurien, fa molt de temps,
que haurien d’haver vist que hi havia aquesta demanda i potser
s’haurien d’haver adaptat.

Pel que fa a la Sra. Riera, només dir-li que també m’ha
sorprès el seu tancament a la possibilitat de l’existència d’un
col·legi docent i ha fet molt d`èmfasi en el fet que no existeix
la titulació de docent. Jo, miri, quan l’he sentida m’han vengut
al cap dos exemples totalment diferents, per exemple, el
Col·legi d’Auditors de Comptes, és a dir, hi ha molts col·legis
que no obeeixen a una titulació lògicament, per què?, perquè
són col·legis professionals i històricament hi ha hagut
col·legis de professions que no tenien cap mena de titulació
i la titulació ha vengut després. Després se m’acut un col·legi,
li he posat l’exemple d’auditors de comptes, que és un dels
col·legis més seriosos, diguem, que hi ha en el panorama dels
col·legis professionals, però després també un altre tipus de
col·legi, també existeix el Col·legi de Decoradors i
Dissenyadors d’Interiors, no sé si tal vegada deu haver-hi una
titulació d’FP que deu tenir a veure, però vull dir, realment, en
aquesta no té perquè haver-hi una correspondència estricta
entre titulació i exercici professional perquè, evidentment, bé,
això per no dir que hi ha titulacions que donen lloc a molts
col·legis professionals diferents, com per exemple els
llicenciats en Dret que poden estar al Col·legi d’Advocats,
poden estar al Col·legi de Procuradors o poden estar al
Col·legi de Graduats Socials, bé, ara ja no, però antigament
era així també. Per tant, vull dir  que no és un tema d’una
correspondència exacta entre titulació i professió.

Tanc aquest a part perquè volia comentar el que hem fet a
Ciutadans i PP i continuo amb el debat que tenia amb la Sra.
Sureda. És a dir, jo li he explicat, com que li veig poc
recorregut amb aquesta proposta, li he explicat per què la
nostra proposta és diferent i jo li deman ara, vostè considera
que és compatible votar a favor d’aquesta proposició no de llei
i estar a favor de la proposició de llei de creació del col·legi?
Li deman perquè, és clar, com que jo l’he convidada a vostè a
subscriure la proposició de llei, em temo que em digui,
home!, com que he presentat una proposició no de llei per fer
la via més llarga o la via lenta això seria incompatible amb
signar la proposició de llei. Jo voldria saber que vostè em
digués, evidentment és molt lliure de contestar-me, si creu
que això és incompatible perquè, clar, això també afectarà el
meu vot. Si vostè creu que són incompatibles les dues vies tal
vegada el coherent seria que jo  no votés a favor de la seva
proposició no de llei perquè, com li he dit, crec que hi ha una
altra via... que hi ha una altra, una altra via possible que, a més,
ens permet no allargar aquest procés i poder tenir creat el
Col·legi de Docents aquesta legislatura, que em sembla que és
el mínim després de tenir en compte d’on sorgeix aquesta
proposta, després de tots els esdeveniments que varen estar
vinculats al sorgiment d’aquesta proposta. 

Per últim també m’agradaria fer una reflexió, per acabar,
sobre el que jo dic la síndrome de la cautela selectiva, és a dir,
jo veig que en aquest parlament hi ha una síndrome de la
cautela selectiva perquè a vegades ens ho hem d’estudiar tot
molt bé, hem d’estudiar tot molt bé si les lleis ens permeten

o no ens permeten, però llavors resulta que quan convé fem
una llei per saltar-nos una llei que acabam d’aprovar, pos
l’exemple de la Llei d’urbanisme, vàrem aprovar una llei
d’urbanisme i ara fa poc vàrem aprovar una altra norma legal,
una esmena popularment coneguda per “esmena Nadal”, que
deroga la Llei d’urbanisme perquè passa per sobre la Llei
d’urbanisme. I ara, en canvi, a tots ens agafa una cautela molt
gran, una cautela molt gran perquè hi ha una llei que diu... bé,
escolti, és que per això fem una llei, és a dir, feim una altra
llei perquè la manera de... perdó, ah!, no res, continuo, la
manera de precisament fer avançar l’ordenament jurídic és fer
més lleis perquè, com vostès saben molt bé, la llei posterior
s’imposa a l’anterior, perquè la llei és la manifestació de la
sobirania popular. El que no té sentit és dir, ui, no, no podem
fer una llei perquè hi ha una altra llei que ens diu... ah, no?, per
això hi ha la sobirania popular, per dir, bé, aquella llei diu això,
però ara decidirem això altra i aleshores, escolti!, ja
s’interpretarà en el seu conjunt l’ordenament jurídic sempre
amb aquest principi que la llei posterior s’imposa a l’anterior.

Per tant, jo els diria que no tinguem por de tirar endavant
propostes, projectes, idees per via de llei, si considerem que
són justes i considerem que és una manifestació correcta de
la sobirania popular. No fos que només féssim lleis per
vulnerar lleis anteriors quan ens interessa, quan per exemple
va passar en aquest exemple que jo he posat, l’esmena Nadal,
en què tant el PP com el PSOE, com El Pi, com Ciutadans, no
van tenir cap emperò, cap cautela en saltar-se una llei que
s’havia aprovat, aprovant una altra llei, la llei posterior deroga
l’anterior.

En resum, Sra. Sureda, a mi m’agradaria que em
respongués sobre quin recorregut troba que té, si realment
vostè troba que això té recorregut, que això és sincer i que
vostè té elements per pensar que el Govern canviarà d’opinió.
Per a mi és molt important això per decidir el meu vot. I
després si considera que la seva iniciativa és compatible amb
la proposició de llei i, per tant, encara que surti endavant
aquesta proposició no de llei, que jo estic disposat a votar-hi
a favor, vostè considerarà la possibilitat de signar
conjuntament amb nosaltres una proposició de lle i per a la
creació del col·legi.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps
de...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo  seré breu perquè crec que
aquesta iniciativa és una iniciativa prou simple, perquè
realment del que tracta és de posar sobre la taula un discurs,
posar sobre la taula un problema. Està clar que a les
compareixences d’Illes per un Pacte es va plantejar la
necessitat de crear un element, com és un col·legi
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professional de docents, per poder donar entitat a la professió,
conjuntament amb les associacions professionals. 

I realment el que planteja la proposició no de llei, que és
un punt únic, planteja estudiar la possibilitat de fer-ho. Jo crec
que analitza, en aquest plantejament es poden veure els
diferents vessants que s’haurien d’analitzar, crec que s’hauria
d’analitzar una qüestió d’oportunitat, és a dir, si és el moment
o no de crear aquest col·legi professional, o el moment de
continuar amb les associacions professionals. Però aquí no
respondré.

Després hi ha una altra vessant respecte la necessitat.
Realment aquest col·legi professional respon a una demanda
real dels professionals dels diferents centres educatius? Jo
crec que també s’hauria d’analitzar realment si tots els
professionals de tots els centres educatius volen tirar endavant
aquesta possibilitat.

I finalment també hi ha un vessant de possibilitat,
possibilitat, per una banda, legal respecte de l’anàlisi de si té
encaix o no respecte de les altres legislacions, que és del que
parlava el Sr. Castells, de possibilitat en relació als altres;
però també hi ha possibilitats de l’àmbit, perquè aquí a mi
d’entrada em planteja un dubte i és que, és clar, la Sra. Riera
parlava de què els docents són funcionaris públics. Bé, els
docents com a funcionaris públics, els funcionaris públics
docents crec que som un cos de caràcter estatal. Per tant,
també ens podríem plantejar aquesta possibilitat. Però també
és cert que no tots els docents són funcionaris públics. Hi ha
molts  centres, en la major part de centres, els centres que
vostè defensa que són els centres concertats i els centres
privats, els docents no són funcionaris públics, són
professionals com a uns altres. Per tant, crec que fa falta
analitzar la possibilitat, l’àmbit i analitzar el tema de
l’obligatorietat de l’afiliació i demés. Per tant, jo crec que
aquest estudi és adient per poder posar sobre la taula no sols
la possibilitat jurídica, sinó també la necessitat, l’oportunitat
i demés.

Respecte de l’esmena de Ciutadans, dir que des del Grup
Parlamentari Socialista no la considerem adient perquè si
plantejam un estudi, l’estudi també plantejarà les possibilitats
de sortir, si hi ha un col·legi de llicenciats que potser siguin
docents o no i la possibilitat de crear-ne un altre.

Per tant, nosaltres creim que la iniciativa és encertada i li
donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Casanova. Sra. Sureda, considera
necessari suspendre la sessió, o podem continuar? Continuam.

I pertoca ara la intervenció del grup proposant per fixar
posició i assenyalar si accepta l’esmena, té la paraula la Sra.
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair als
grups que donen suport a la iniciativa.

Respecte l’esmena de Ciutadans, crec que part d’aquest
estudi del que parlam és el que ha de dir si és millor modificar
el Col·legi de doctors i llicenciats, per convertir-lo també en
docents, en Col·legi de docents. Per tant, jo crec que es troba
dins l’estudi que el Govern hauria de fer i per tant, no li
acceptaria l’esmena.

Donar les gràcies al Grup Parlamentari Popular per
l’abstenció, perquè ha parlat de dubtes legals i que són part de
l’administració els docents i els professors, però també no
tots en formen part, i també podem posar exemples, com dels
metges que també n’hi ha que hi formen part, que són
funcionaris, però així i tot, com vostè ha dit, és complex i crec
que és important que se’n parli, que es posi damunt la taula i
que es vegi que hi ha una part dels docents que veuen la
necessitat de la creació d’aquest col·legi. Per tant, agrair
l’abstenció.

També agrair  a Podem i a MÉS per Mallorca el suport.
Remarcar la importància de posar damunt la taula aquest
col·legi de professionals docents.

En referència amb el Sr. Castells. Més que un estudi, és un
informe el que hi ha a la conselleria, crec que es poden
estudiar les diferents opcions, sense dir que existeixi un
col·legi de llicenciats i doctors, que és el que bàsicament diu
l’informe. Dit això, nosaltres no formàvem part del Govern
com vostè i no tenim la informació que té vostè, que en teoria
era part del Govern. Nosaltres no ho som.

Compatible? Sí, nosaltres avui presentam aquesta iniciativa
perquè nosaltres volíem que s’estudiés, volíem que es posés
damunt la taula i adherint-nos per firmar la setmana que ve, no
vol dir que el dia que es debati aquesta iniciativa, si han passat
uns mesos i el Govern no ha fet res, no ens hi sumem.
Evidentment sí que ens sumaríem si és el que pertoca i haurem
pogut aprofundir més en el tema.

Jo crec que no compartim les maneres de fer que ha tengut
MÉS per Menorca. S’ha presentat una iniciativa no registrada,
convidant als grups parlamentaris, fora fer la presentació amb
els altres grups parlamentaris i esperant no sé ben bé per què
la va fer ahir, perquè avui fèiem aquesta proposició no de llei.
Crec que no és un tarannà parlamentari, però vostès sabran...,
vostès són els que donaven suport al Govern, i ara diuen que
no se’n fien; no se’n fien pel 0-3, no se’n fien perquè pensen
que no hi haurà una llei i un pacte educatiu; no se’n fien perquè
tenen un informe que diu que el col·legi no pertoca.

Nosaltres som a l’oposició i crec que donam més suport,
crec que hi ha hagut una falta de tarannà parlamentari, i jo no
entraré a un pati d’escola, però crec que cap grup parlamentari
no havia actuat com vostès. Rebutjam aquesta falta de tarannà
que s’ha produït i jo pens que vostès no se’n fien del Govern
i per ventura és de vostès de qui no se’n poden fiar.
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Agraïm també al Grup Socialista el suport a aquesta
iniciativa, perquè repeteixo que és per analitzar la demanda
que hi ha i crec que se n’ha de parlar i posar-se damunt la taula.
Crec que s’ha d’analitzar la legalitat que està en dubte, i crec
que és important, que en podem parlar tots i que es pugui
arribar a un consens i es pugui fer aquest Col·legi de docents.
Però crec que és important que s’estudiï.

Evidentment jo no tenc cap posicionament del Govern, jo
crec que els grups que hi donen suport ho voten a favor i és
perquè veuen que és un tema que és important i que se n’ha de
parlar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Acabat el debat, passam a
votar la proposició no de llei RGE núm. 3184/18.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 5.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3184/18, relativa a estudi per a la creació d’un
col·legi professional de docents del col·legiació voluntària.

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