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EL SR. PRESIDENT:

Doncs, una vegada aixecat el debat de l’anterior llei,
aixecada la sessió, la votació per alterar l’ordre del dia,
passam a la que seria la sisena sessió plenària.

Punt únic.- Debat i votació del di ctamen de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i  Generals de la
Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de
la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis
professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi
Professional de Docents de les Illes Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i  votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm.
6802/18, de modificació  de la Llei 10/1998, de 14 de
desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de
creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes
Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
RGE núm. 13572, 13573 i 13574/18, té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bones tardes, buenas tardes a
todos. Bien, el debate de esta proposición de ley es una
proposición de ley a instancias de los grupos MÉS por
Menorca, MÉS por Mallorca, Podem, la diputada Sra. Tur y la
diputada Sra. Seijas, y, en principio, el único grupo que ha
presentado enmiendas al texto inicial ha sido el Grupo
Popular, que ha presentado 8 enmiendas, no sé si por la
conformidad absoluta del texto original o por la
disconformidad total de los que no han presentado enmiendas,
lo veremos hoy, espero que nos lo aclaren.

Y, en principio, en cuanto a antecedentes, nuestro grupo
quería resaltar un par de cuestiones que, como mínimo, creo
que llaman la atención. En primer lugar, que se presente como
proposición de ley de determinados grupos y que no venga
avalada esta proposición de ley por todos los grupos que dan
soporte al Govern, y que se hablaba y se comentaba que había
un proyecto de ley en este sentido y que, en cambio, este
proyecto de ley nunca se llegó a presentar. Claro, la
tramitación de un proyecto de ley, pues tendría exposición
pública, las asociaciones, los sindicatos, las entidades podrían
presentar alegaciones, tendría sus informes técnicos y tendría
una tramitación que da más seguridad jurídica, en cambio se ha
optado por la proposición por parte de grupos políticos y
obviando esta tramitación del proyecto de ley si viene por
parte del Govern, nos gustaría saber si realmente se debe a que
el proyecto de ley inicial en el que trabajaba el Govern pues
tenía los informes en contra o había problemas legales
importantes y por eso no se tiró adelante como proyecto de
ley y se optó como proposición de ley, estaría bien, yo creo
que es importante en aras a la transparencia y a la seguridad
jurídica, que se aclare en esta Cámara esta cuestión.

Y como antecedente, también llama la atención, la
Comisión de Educación de este Parlamento, el 21 de mayo,
aprobó una PNL a propuesta de El Pi, en que se solicitaba que
el Govern hiciese un informe de viabilidad sobre el colegio
profesional, y ese informe de viabilidad y esa proposición no
de ley ni se sabe, si se le espera, ni sabemos cuál es el
informe de viabilidad del Govern sobre esto. Pues creo que
también sería bueno, de cara a la transparencia, de cara a que
digamos las cosas claras a los ciudadanos, de cara a que los
docentes sepan cómo están las cosas, se sepa dónde está ese
informe, qué dice ese informe y por qué el Govern, una vez
más, incumple lo que dice el Parlamento.

Los grupos de la oposición, como mínimo, no hemos
tenido acceso a esos informes del Govern, ni del proyecto de
ley ni del que se aprobó en ponencia.

En cuanto a los motivos que impulsan la iniciativa, el
proyecto, la proposición de ley, vemos, y lo que se explicó en
la toma en consideración, que era una deuda con los docentes,
que ese era su principal motivo, y yo creo que las leyes no son
deudas, las leyes se hacen para mejorar la sociedad, se hacen
para crear instrumentos para mejorar la sociedad, no para
pagar deudas, el pago de deudas yo creo que tiene otro
sistema, pero no, evidentemente, el hacer leyes.

Se nos dijo que era objetivo principal también que exista
una voz única; hombre, nosotros en la sociedad no somos
partidarios de voces únicas, preferimos voces plurales, voces
fundadas, voces razonables, voces independientes, voces
profesionales, voces que busquen el bien general, voces que
no estén controladas, ni dirigidas, que busquen la calidad, que
busquen la excelencia, que tengamos una mejor formación
para nuestros jóvenes, que tengamos una mejor educación en
general, y con esos objetivos pues presentamos enmiendas al
texto que se presentó inicialmente, y esas enmiendas tienen
esa finalidad, preocuparnos por una mejor educación y que por
el órgano que se apruebe o que salga del texto legal pues tenga
el máximo de garantías.

Y tenga el máximo respeto, evidentemente, con todo el
respeto, y el reconocimiento por parte de nuestro grupo a los
docentes que día a día pues se esfuerzan por educar a los
jóvenes, por educar a nuestros hijos y siendo conscientes de
las dificultades que tienen, por eso presentamos las 8
enmiendas que he explicado y sobre todo, también, para no
levantar falsas expectativas.

Desde la enmiendas presentadas por el Grupo Popular, de
las 8 se han aprobado tres, dos se han transaccionado, dos se
han votado en contra y una se aprobó en ponencia, la 13572,
con la abstención del Partido Socialista, y debido al voto
particular de MÉS por Menorca, pues se mantiene viva en este
plenario.

De las aprobadas, porque me gustaría resaltar las
aprobadas, en primer lugar, respecto a la exposición de
motivos, se aprobó una enmienda en que la exposición de
motivos hiciese referencia al carácter voluntario del colegio,
como una cuestión esencial en su forma jurídica; otra que
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resaltase su función, que creo que es una de las funciones
fundamentales en los colegios modernos, que es el de
colaborar con la administración al ser entidades de derecho
público, que colaboran en el bien general, que colaboran en la
defensa de intereses generales, pero tiene esa función de
colaborador de la administración. Otra sobre la declaración de
principios de cuestiones que debería tirar adelante este
colegio, que creo, pues son aportaciones que mejoran el texto
sobre la necesidad de establecer sistemas de evaluación
vinculados al desarrollo profesional de los docentes, o de
establecer políticas y estrategias para garantizar la convivencia
en los centros educativos.

También se transaccionó el último párrafo del apartado
segundo de la exposición de motivos cuyo redactado pues
tenía más la función de la defensa política, de tipo político,
que una exposición de motivos de una ley, era un redactado de
tipo político, y no de una exposición de la ley, y creo que se
optó precisamente por dar fuerza en la exposición de motivos
a la figura del docente y a la importancia de su mejora
constante en su formación.

Por último, también se aprobó una modificación en el
artículo 1, hay que tener en cuenta que esta ley tiene tres
artículos, es una ley en cuanto a su articulado muy cortita, en
el que se hacía referencia a que la adscripción al colegio era
voluntaria, y con esto son la cinco enmiendas del Grupo
Popular que fueron aprobadas.

Enmiendas pendientes y no aprobadas quedan la que se
aprobó inicialmente en ponencia, pero que en comisión se
tumbó, que era una enmienda al artículo 2, que, en principio,
lo que resaltaba eran dos cosas, el carácter voluntario, y luego
que la función del colegio era la representación, la defensa de
los intereses generales, pero representaba a sus colegiados.
Esta enmienda, pues el artículo 2, que creo que clarificaba
bastante y, además, recogía lo que decía el informe jurídico
del Ministerio de Economía, y creo que es importante a
efectos de evitar, pues, por un lado, posibles impugnaciones
o problemas legales, y, por otro, levantar falsas expectativas.
Esta enmienda la mantenemos, creemos que es importante, al
artículo 2.

También destacar, respecto al artículo 2, que los
educadores de la enseñanza de 0 a 3 años han hecho llegar una
propuesta de modificación de ese artículo 2, de forma que se
puedan incluir como posibles de este colegio de docentes a
los educadores de 0 a 3 años, nosotros estaríamos conformes
en su incorporación, incluso estaríamos conformes con
utilizar nuestra enmienda viva para que se incorporasen a la
enseñanza de 0 a 3 años, siempre y cuando la pudiésemos
transaccionar y se incluyese que “la representación del
colegio es la de sus colegiados”. Si és así, aceptaríamos esa
incorporación, porque precisamente dejarse fuera a la
enseñanza de 0 a 3 años lo que demuestra es que se ha hecho
un proyecto aprisa y corriendo, tanto defender que la
enseñanza de 0 a 3 años es enseñanza y los grupos de izquierda
hacen un proyecto de ley y se olvidan de los docentes de 0 a
3 años, si se hubiese hecho con participación, con
alegaciones, con informes, seguramente eso no pasaría.

Por último, quedarían vivas la 13573 y 13574, que,
básicamente, lo que vienen a decir es lo que también dice el
informe del ministerio, que los estatutos en fase de
elaboración son propuesta de estatutos y no estatutos
provisionales; los estatutos provisionales entiendo que dan
lugar a confusión, se aprueba por la asamblea constituyente
una propuesta de estatutos y quien aprueba la legalidad de esos
estatutos es la administración que le da legalidad, que és la
administración de la comunidad autónoma. Entendemos que
queda mucho más claro que se establezca el nombre de
“propuesta de estatutos” que “estatutos provisionales”.

Sigue viva una de las polémicas importantes, que si hay
coincidencia o no coincidencia con colegios actuales y
colegios vigentes, yo creo que eso seguramente dará algún
problema a esta ley; nosotros lamentamos que las prisas, el
querer hacer las cosas aprisa y corriendo haga que el texto no
salga ni lo consensuado que debería, ni lo  técnicamente
correcto que debería. Y decir que nuestras enmiendas han sido
presentadas con la voluntad de mejorar el texto, prueba de ello
es que de las ocho cinco se han aceptado y, por tanto, entiendo
que si las aceptan es que entienden esa voluntad, y creo que las
que siguen vivas, pues al menos la del artículo 2, podría
aprovecharse para dar cabida en este futuro colegio a los
educadores de 0 a 3 años, que son educadores de una parte de
formación, como hemos defendido siempre que es educación
y que, por tanto, tienen que tener cabida y no lo están.

Nada más, espero que recapaciten y acepten al menos estas
enmiendas que quedan vivas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs, per defensar el vot particular
del Grup Parlamentari Mixt, presentat a l’article 1 i a
l’exposició de motius, té la paraula la senyora diputada Olga
Ballester, no, perdó, Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President i bona tarda i benvinguts
totes i tots els docents que avui ens acompanyen, però és obvi
que avui ni tenim el conseller d’Educació, ni tenim cap
membre de la direcció -ah, sí, na Rafi, perdoni, perdoni,
perdoni-, però falten la resta de sindicats que és obvi que aquí
ja, com després comentaré a la meva exposició determinades
qüestions, però sobretot benvinguts.

I avui estam d’enhorabona i molt contents, després d’un
camí molt llarg, i sembla ser que a la fi serà el desig per a una
gran quantitat de professionals que avui veurem, i m’hi incloc
jo mateix, com la seva i la nostra tasca serà reconeguda

Aquest cap de setmana han estat notícia i protagonistes
centenars de docents de totes les Illes que s’han trobat en el
I Congrès d’Innovació Educativa de les Illes Balears. La
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revolució educativa fa temps que es produeix a les aules, la
falta d’ajuda de l’administració i de la societat en determinats
moments per a què la professió dels docents tingui el
reconeixement i els instruments per a la seva veu..., perdó,
perquè la seva veu sigui escoltada, i avui sigui realment
considerada com a un element important per millorar el nostre
sistema educatiu.

Avui farem història a nivell nacional i diria que també a
nivell mundial en constituir-se el primer col·legi de docents
a l’Estat espanyol, ho dic amb calma i... despacito, perquè hem
de veure i posar com a un element molt important aquesta
qüestió. I sobretot el que ens ha comentat el Sr. Lafuente, i ja
ho comentarem, on tindran cabuda tots els docents de totes les
etapes, des d’infantil, des del primer cicle d’infantil, d’acord?,
fins arribar a la universitat. Per tant, avui, ho torn repetir,
estam d’enhorabona.

Fem un salt a un terreny desconegut, un salt qualitatiu,
obrim una nova porta per continuar canviant l’educació que
volem i que necessitem al segle XXI i on els docents i les
docents són clau en el procés d’ensenyament, aprenentatge del
nostre alumnat, i on el protagonista i el centre de tot ha de ser
l’alumnat, elles i ells, petits  i grans són la raó d’aquesta
meravellosa i dura feina com és la del docent.

I avui no puc passar per alt com alguns partits continuen
tirant pedres, menyspreant la seva tasca, sembrant el dubte,
generalitzant, acusant-nos d’adoctrinament, etc.

El nostre sistema educatiu té molts de problemes i
necessitats com moltes vegades hem dit, tots som
responsables del que tenim i del que feim, però avui també
miro amb tristor i decepció com aquest govern deixarà morir
en un calaix i agafar pols el document Illes per un Pacte, anys
de feina de gran part de la comunitat educativa, on es recollien
qüestions tan importants com la formació dels docents,
l’autonomia dels centres per dur a terme el seu projecte
educatiu, la necessitat de blindar el pressupost educatiu,
congelat fa una dècada al 3% del PIB, etc., i un govern que no
serà valent i no aprovarà una llei educativa balear com va
prometre fa mesos el conseller Marc, que avui no hi és.

I ja centrant-me en el projecte de llei que avui debatem, si
fem una mica d’història recent hem de recordar -i sobretot li
ho comentaré al Sr. Lafuente- que la creació d’aquest col·legi
va rebre la negativa inicial per part del govern autonòmic
després de la presentació d’un grup promotor..., que tenim part
d’aquestes persones que varen moure i de centenars de firmes
que avalaven aquesta petició per a la creació  d’aquest nou
col·legi de docents. 

El Govern va resoldre negativament el 29 de setembre del
2017 dient que les normatives estatal i autonòmica no
permetien la constitució de més d’un col·legi de la mateixa
professió, aquest és el motiu pel qual el Govern no ha
presentat aquest projecte i ve d’un grup promotor que
determinats partits han fet seu per intentar debatre-ho ja avui
i esperem que així s’aprovi. Aquest fet inicial va ajudar a no
tirar la tovallola i cercar altres formes per dur aquesta

iniciativa, com estic comentat, i avui és l’última passa per
aconseguir un desig anhelat i de justícia, per a molts era quasi
impossible.

Crec que per a les persones que avui som aquí no serà molt
complicat fer una mica de memòria, com tantes vegades hem
fet, però avui hem d’agafar impuls per recordar com els i les
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 i avui faig present,
companys i companyes avui fem present el color, juntament
amb la Coordinadora de Professorat Preocupat, han estat i són
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 i avui és de
justícia el reconeixement de persones, professionals
independents que treballen per millorar l’educació, i avui ens
constituirem com a un element que les administracions no
podran ignorar com en el seu moment ho va fer clarament el
Partit Popular.

Com ja vaig comentar a la presa en consideració faré un
petit resum d’elements molt importants que vull tornar posar
damunt la taula. La primera qüestió és que aquest element, que
aquest col·legi, que aquest instrument serà un element
d’empoderament que pot vincular el treball de milers de
docents que durant molts d’anys han estat fent feina i
continuen fent feina independentment de qui governa, patint
les retallades, les mancances, els canvis legislatius, essent
ignorats, etc.

El segon element que voldria també destacar -i sobretot la
seva importància- és... per als docents i les docents és que
volen i volem un pacte educatiu que doni estabilitat a un
sistema educatiu, però ja hem vist que ni a nivell estatal ni a
nivell autonòmic s’ha aconseguit, quina tristor i quina pena, no
hem estat a l’alçada com a responsables polítics si volem
realment escoltar els professionals del món de l’educació.

També volen que s’escolti la seva veu i les seves
propostes, que prenguin o puguin decidir com fer la seva tasca;
decidir i posar damunt la taula les qüestions fonamentals de la
seva professió, com s’ha fet aquests dies al congrés que he
comentat abans; marcar i dissenyar una ruta i una planificació
sobre les qüestions pedagògiques, per això són professionals.

També volen decidir finalment sobre la formació inicial i
contínua i permanent del professorat; també, com no, definir
els estàndards professionals dels futurs docents, l’accés a la
funció docent i a la nostra carrera professional; com no
l’impuls i la dinamització del procés d’innovació educativa o
de la millora del nostre treball, del seu treball, com la resta de
treballadores i treballadores a qualsevol àmbit.

També, com no, l’assessorament i la consulta en la
generació de normativa que estigui relacionada amb l’exercici
de la professió, currículum, organització escolar, planificació
educativa, completament l’administració ens ignora; que el
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currículum no sigui una llosa i sigui un instrument que ens guiï
al nostre dia a dia; que els salts actuals que avui per avui tenim
al sistema educatiu entre etapes no ho siguin i que puguem
dissenyar-los perquè siguin superats amb èxit, i podria fer i
continuar amb una llarga llista de qüestions que estan damunt
de la taula i a les quals hem de fer front en el dia a dia, perdó.

La tercera qüestió és el reconeixement professionals de la
seva tasca. Dins el context espanyol la docència no es
reconeguda com a una professió, només es diuen o es detallen
les professions que donen lloc... perdó, les titulacions que
donen lloc a poder accedir a una determinada especialitat.
Cada ics temps o per part de certs partits polítics -com he
comentat abans- i per part de la societat es qüestiona moltes
vegades la seva professionalitat -com ja he comentat.

Com a totes bandes hi ha bons professionals i d’altres que
no ho són, volem -i és de justícia- el seu reconeixement així
com dignificar la seva i la nostra tasca.

I per últim..., el que voldria comentar és, qui no vol que
aquest col·legi professional sigui una realitat? Com ja s’ha
comentat alguns sindicats que fins ara tenien aquesta tasca que
en principi hauria de ser defensar els drets de les treballadores
i treballadors en l’educació. 

I avui ens empoderem per realment marcar la qüestió
pedagògica i marcar el futur educatiu i també, com no, s’ha
comentat el Col·legi Oficial de Doctors.

En aquest sentit, comentar molt ràpidament el meu vot
particular. En aquesta llei determinats partits intenten
minimitzar el valor d’aquest projecte de llei en incorporar la
qüestió voluntària. En cap dels projectes de llei que s’han
presentat anteriorment surt aquest concepte, a nivell estatal hi
ha una llei que diu exactament quines són les professions
d’obligada col·legiació i, per tant, no té sentit f icar-ho i
sobretot, en la qüestió  que el Sr. Lafuente comentava va...
l’article 2 va en contra del que diu pròpiament la llei, l’article
10 diu exactament, Sr. Lafuente, que aquest col·legi
representarà tota la col·lectivitat. Des del seu partit almenys,
i amb l’abstenció del Partit Socialista, s’intenta minimitzar el
valor o l’instrument...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, vagi acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -ja vaig acabant-, l’instrument i, per tant, no estam d’acord
amb aquesta qüestió perquè va, i, a més a més, va en contra de
la llei.

Després a la rèplica continuaré el meu discurs. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn a favor o en contra.
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, diputats i diputades, bona tarda a
tothom. Volia donar també la benvinguda als docents que ens
visiten avui al ple..., -falsa alarma-, i donar-los l’enhorabona
perquè en bona mesura ha estat gràcies a la vostra empenta, a
la vostra autoorganització i el fet d’haver-ho continuat en un
moment de reflux del moviment el que avui aquesta llei, que
afavorirà la creació del futur col·legi de docents, sigui una
realitat. Llavors, enhorabona perquè nosaltres aquí hem fet la
nostra feina, però vosaltres l’heu feta fora continuant,
mantenint el caliu i la flama d’aquesta lluita, que va ser
exemplar, de l’any 2013.

Crec que cal tornar recordar també, a ningú no se’ns
oblida, però crec que és important, que precisament la creació
d’aquest col·legi era una de les reivindicacions de la taula de
demandes que vàrem exposar els docents en aquell moment de
la vaga de tres setmanes, de la vaga indefinida que va durar tres
setmanes, sent un fet històric llavors. 

Ara, quan recordava un altre diputat el fet que aquí tindrem
per primer pic a tot l’Estat un col·legi de docents també
pensava que en cap altra comunitat autònoma i en cap altre
territori es va dur a terme una lluita tan ben organitzada, tan
perllongada en el temps com la que vàrem protagonitzar
l’Assemblea de Docents, Crida i tota la comunitat educativa a
aquestes illes. Llavors, crec que això que passa avui i que
passarà quan es creï el col·legi és en realitat una conseqüència
directa d’aquesta lluita exemplar que varen fer els nostres
docents.

Per tant, sí crec que es pot dir que és un deute, però no un
deute en el sentit del que deia vostè, Sr. Lafuente, jo crec que
és un deute en el sentit que el benestar dels docents, que tenen
sobre les seves esquenes una feina tan complexa i alhora tan
important, el seu benestar, el seu empoderament, la seva
connexió des de l’etapa 0-3 fins a l’etapa universitària, crec
que és una qüestió que afavoreix a la societat en el seu
conjunt; llavors, és per això un deute, és un deute amb la
societat el que permetrà l’aprovació d’aquesta llei que farà
possible la creació del Col·legi de Docents.

Jo crec que, no si cal contestar en aquesta primera
intervenció, però molt ràpidament, el fet que s’hagi tramitat
d’aquesta manera és per una qüestió molt ràpida i molt
senzilla, em podria estendre més, però crec que cal dir-ho en
una frase, és perquè sinó no podia sortir endavant per una
qüestió de terminis. Per a nosaltres, després del
maltractament que va patir la comunitat docent a aquesta
comunitat autònoma durant la passada legislatura, era
obligatori poder retre comptes i poder retornar-los un poc de
tota aquella dignitat que varen demostrar. Per això ho volíem
fer ara, ho volíem fer en aquesta legislatura i tot el tràmit que
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no fos per aquesta via de grups parlamentaris segurament
hauria acabat en un no-res, hauria acabat que no tendríem
aquesta llei per afavorir la creació del Col·legi de Docents
durant aquesta legislatura perquè queden dos mesos escassos,
com tots vostès saben.

Llavors, aquesta iniciativa crec que cal també destacar-la
com a resultat d’una acció, com deia abans, coordinada i
conjunta entre els docents que han fomentat, a més a més, la
participació en un moment de reflux de la mobilització,
aprovant una moció donant suport a aquesta iniciativa en una
quarantena de centres públics; que crec que en un moment
com aquest no és fàcil que els claustres s’impliquin i donin
suport a una iniciativa com aquesta en uns moments de poca
mobilització i, com ja s’ha dit, dels grups parlamentaris MÉS
per Menorca, Gent per Formentera, Podem, la Sra. Seijas i
MÉS per Mallorca. I no vull desaprofitar l’ocasió també per
donar les gràcies al Sr. Castells que ha fet com una mena de
coordinació, les tasques de coordinador d’aquesta llei i
avançar que ell se centrarà més en l’argumentació respecte de
les esmenes.

Jo sí que vull ara, agafant la paraula també o el fil que ens
ha obert el Sr. Lafuente, expressar o  fer explícita aquesta
esmena in voce per tal de poder incloure els ensenyants també
de l’etapa inicial educativa 0-3 com a part de..., com a
membres futurs d’aquest col·legi, però sí que m’agradaria
fixar la posició que aquesta esmena no es transacciona o no la
plantejam com un transacció amb la qual vostès plantegen, Sr.
Lafuente, senzillament perquè el que vostès diuen està en
contradicció amb la lletra de la llei autonòmica. Ja ho ha
explicat abans el Sr. Aguilera, que els interessos que es
defensen no són només els dels col·legiats sinó els interessos
generals. Llavors, la mantindrem talment, la presentaré ara
després d’unes altres consideracions.

També crec que cal destacar, i vull aprofitar l’ocasió també
per dir, que tant a ponència com a comissió aquesta llei ha
estat tractada com a una llei que, sense ser part dels acords pel
canvi i , com deia, que ha vengut més aviat de l’impuls dels
docents organitzats ha gaudit d’un consens important. Crec
que, vostè també ho ha explicat, hem acceptat un bon grapat
d’esmenes de les que s’havien presentat, hem tractat de
transaccionar-ne també unes quantes i crec que es pot dir que
hem fet tot el possible perquè sortís endavant aquesta
modificació de la Llei 10/1998, del 14 de desembre. I en
aquest sentit, jo no estiraria més la corda, crec que hem estat
generosos i crec que hem inclòs dins la llei to tes aquelles
aportacions que la milloraven i que hem reconegut que en cert
casos així era en el cas de les esmenes presentades pel Partit
Popular. 

Des de Podem no volem amagar, i ho torn dir, que aquesta
legislatura encara tenim diversos comptes pendents amb
l’esperit, amb les reivindicacions i amb les expectatives de la
marea verda en matèria educativa; nosaltres aquí unes quantes
vegades ho hem reconegut, tenim comptes pendents, no sé si
cal parlar de deutes o no, però la millora del nostre sistema
educatiu en tots els seus vessants era i ha de ser un objectiu
fonamental de qualsevol govern que es digui progressista, que

es digui d’esquerres, que es digui interessat en el benestar de
la seva comunitat, i en concret de la comunitat educativa. No
hem avançat tot el que caldria haver avançat, quatre anys no
són suficients, els temps educatius són temps biològics, van
lents, però per això nosaltres pensam que era irrenunciable,
almanco, poder encetar i deixar-ne acabada aquesta
modificació de la llei per dur endavant la creació del Col·legi
de Docents.

Ja s’ha explicat i altres companys i companyes explicaran
que cal crear aquest col·legi perquè..., no perquè hi hagi una
sola veu, Sr. Lafuente, en el sentit d’uniformitat, jo crec que
tot el contrari, perquè totes les etapes educatives puguin tenir
un espai en el qual dir la seva i en el qual coordinar-se i en el
qual trobar-se; no per fer com va fer el Partit Popular,
aprovant sense escoltar la comunitat educativa la Llei
LOMCE, que encara per cert no s’ha derogat i  que estam
esperant la seva derogació com més aviat millor. Llavors, no
es tracta d’uniformitat, es tracta de tenir un espai en el qual
totes les veus puguin ser escoltades i puguin coordinar-se. 

I ho deim així, des de l’etapa 0-3 anys fins a la Universitat,
que integri titulacions regulades a l’Estat espanyol amb
denominacions molt diverses, que ara no diré per no
estendre’m més, però que tenen com a objectiu això, que sigui
una entitat col·laboradora i de consulta obligada per part de
l’administració educativa i per part de la Universitat de les
Illes Balears. Ja s’han explicat abans, i ara no ho diré, aquests
objectius com la formació inicial, la definició dels estàndards
professionals, l’accés a la funció docent, la dinamització dels
processos d’innovació, etc., per passar ja, atès que se m’acaba
el temps, a la lectura d’aquesta esmena in voce que recull
precisament el que volem fer en el sentit de donar cabuda
també als professors de l’etapa 0-3 que nosaltres consideram
que és una etapa educativa bàsica com tantes vegades hem
repetit aquí.

Llavors, el text de l’esmena in voce proposat diu el
següent: “El Col·legi Professional de Docents de les Illes
Balears agrupa els professionals que estiguin habilitats per
exercir la docència de les etapes educatives d’educació
infantil, educació primària, educació secundària i educació
superior i universitària, i que acreditin el període d’exercici de
la professió que estableixin els estatuts del col·legi”.

Després al torn de rèplica podré afegir alguna cosa més,
però per acabar només vull desitjar llarga vida al Col·legi de
Docents de les Illes Balears.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.
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LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, companys
diputats i companys docents. Bé, enllaçant una mica amb el
que ha dit el Sr. Lafuente, tornar recordar el que ja vaig dir que
és una demanda del sector professional, impulsada per
diferents associacions, com ja es fa esment a l’exposició de
motius, també demanada per moltíssims de claustres
d’instituts, d’escoles, de CEPA, etc., i amb més de 2.000
signatures. Per tant, això és un moviment que surt de baix, són
els docents els que parlen i és una manera de democràcia
directa, no tot s’ha de regular així, tan estrictament com
vostès... sembla que només volen eleccions cada quatre anys
o establir processos legals així de demanda, etc. No,
precisament és una demanda, per tant, escoltem. La nostra
obligació com a polítics: escoltar i  practicar aquesta
democràcia directa. Són moltes veus les que parlen i per tant
són moltes veus les que s’han d’escoltar.

I no és un deute en el sentit de pagar, no és un deute en el
sentit de pagar,  un deute és una cosa lletja de vegades, no?,
però pot ser una cosa molt honrosa, vull dir, una cosa positiva,
vull dir és la nostra tasca, la nostra feina escoltar i sí que
podem donar sortida a aquestes veus, moltes.

Significa un reconeixement de la professió i jo també
afegiria vocació , perquè la majoria de docents ho són de
vocació, i és també un empoderament que permetrà tenir en
compte la veu d’aquests professionals -professionals- que fan
feina a peu de carrer, dels que cada dia entren dins l’aula i és
una tasca molt, molt, molt... diguem-ne, de molta
responsabilitat.

Ja la UNESCO ho va dir, que la docència hauria de ser
considerada com a un professió, és una forma de servei públic
i tant que servim!, i si volen millorar la societat és l’eina més
poderosa que tenim, serveix per a moltes de coses, però
sobretot, sobretot per tenir un futur millor.

Vehicularà la veu del professorat davant l’administració
garantint el sistema més participatiu i democràtic, des de la
base torn a repetir. Serà una entitat col·laboradora, necessària
en el camí de construcció  diària de ciutadans de les Illes
Balears. Ja vàrem argumentar per què no una associació,
perquè un col·legi és una corporació de dret públic i per tant,
només n’hi pot haver una, mentre que d’associacions són
moltes, a part que confereix una representativitat a aquesta
professió.

Per què no un sindicat? No estam en contra dels sindicats,
els sindicats es dediquen més a qüestions laborals tot i que de
vegades d’associacions de docents varen sortir sindicats.

Associacions de docents n’hi ha hagut a les Illes en
diferents moments, ho vaig també repetir abans i... no hi ha cap
col·legi exclusivament de docents, sí que n’hi ha de
llicenciats, sí que n’hi ha de químics, de biòlegs, però
absolutament de tots no. Per tant, és una sortida que dóna
resposta a aquesta necessitat.

Respecte als aspectes formals, el Sr. Castells hi va fer
referència i li’n don les gràcies perquè és un dels grans
impulsors d’aquesta proposició, modifica la llei 10/1998, de
col·legis professionals de les Illes Balears, i és realment una
llei prou senzilla només de tres artic les: 1, objecte; 2,
professionals col·legiats, 3, àmbits d’actuació, a part de les
disposicions transitòries on es preveu la creació de la
comissió gestora, precisament pels impulsors de la llei, ja
esmentat, i també es redactaran uns estatuts provisionals i
també convocarà l’assemblea constituent, són les disposicions
transitòries segona i tercera.

 Aquestes funcions concretes vendran marcades pels
estatuts, estaran adaptades a la llei i tendrà un caràcter
voluntari perquè... no pot ser d’altra manera, Sr. Aguilera. És
a dir, nosaltres votarem en contra del seu vot particular perquè
volem el Col·legi de Docents i precisament perquè el volem
s’ha d’ajustar a llei.

La participació dels docents és la garantia de la millora de
la qualitat educativa. Es tracta de reconèixer la feina del
docent. Som al camí de la millora de la qualitat educativa.
Creiem molt important revalorar la professionalitat del
docent, la qualitat de la seva feina sovint qüestionada i a
vegades atacada, i que serveixi tot això per construir una
educació de qualitat per a un futur millor.

Respecte de les esmenes, cert és que només en va
presentar el Partit Popular, i de les vuit se’n varen aprovar tres
i se’n varen transaccionar dues, crec que amb prou diàleg, amb
prou racionalitat, no? I bé, respecte de les que queden vives,
pel que podem entendre hi ha la 13574 que diu “aprovar els
estatuts definitius” i vostès diuen que digui “proposar els
estatuts definitius”, creiem que és més correcte dir “aprovar”
i aprovar-los realment.

Després, de la 11573, substituir “estatuts provisionals” per
“proposta d’estatuts”, crec que no és la concepció i per
estatuts que nosaltres coneixem i això no sol ser així. Em sap
greu perquè són qüestions de vegades com a una mica
tècniques i... i seria fàcil sortir del forat, diguem-ne, amb un
acord, però no ho sé, nosaltres ho veiem més d’aquesta altra
manera.

Donam suport a l’esmena in voce que ha presentat la Sra.
Camargo, d’incloure els docents d’infantil encara que no
tenguin titulació superior. I què més?

Respecte de l’esmena que quedarà viva, la 13572, votarem
en contra, com vàrem fer també a ponència, perquè pareix que
posa límits a la representativitat i a més a més tornar ara a
afegir que sigui voluntari, ja ho hem acceptat, ja ho diu, té tres
articles i si amb tres articles ho hem de dir en cada article, que
és voluntari, que és voluntari, que és voluntari, consideram que
és una reiteració i, per tant, no ho consideram adient.

Això sí, MÉS per Mallorca vol un col·legi de docents i
entre tots l’hem de fer possible.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, com ja
vàrem exposar al ple que va admetre a tràmit aquesta
proposició de llei des d’El Pi estam d’acord des del primer
moment, primer, a fer un estudi sobre la viabilitat de la
creació d’un col·legi professional de docents, de col·legiació
voluntària, i després, evidentment, de fer la llei. Per a
nosaltres la discussió sobre l’adscripció voluntària i no
obligatòria al Col·legi Professional de Docents és la clau
d’aquest debat.

Els col·legis professionals es regulen per la Llei 2/1974,
de 13 de febrer, de col·legis professionals, una llei que va ser
modificada en profunditat l’any 2009, la qual es va batejar com
“llei òmnibus” i que va modificar diverses llei per a transposar
la directiva europea de serveis i escometre una reforma
estructural de lliure accés als serveis i activitats.

Convindrem tots que en termes generals el paper dels
col·legis professionals és important i que són o poden ser una
garantia tant del comportament deontològic dels seus
professionals com una garantia per a la defensa dels drets dels
ciutadans, però cal que s’adaptin i transformin als  temps
actuals i això passarà sens dubte per establir-ne l’accés
voluntari si més no a alguns.

El projecte de llei de serveis i col·legis professionals, que
havia de modificar la normativa dels col·legis professionals,
va ser retirat en el seu moment, si bé des de la Unió Europea
s’ha assenyalat la necessitat que Espanya ha de realitzar
reformes en aquesta matèria sempre amb l’objectiu posat en
el foment del lliure mercat i la competència. 

El Tribunal Constitucional va establir a una sentència de
l’any 2013 que la raó d’atribuir a aquestes entitats, els
col·legis professionals, i no a l’administració les funcions
públiques de regulació sobre les professions es deu
essencialment a l’experiència dels professionals que
constitueixen la seva base corporativa; destaca el Tribunal
Constitucional que en aquest sentit les principals funcions
dels col·legis professionals són la vigilància de la deontologia
i l’ètica professional i en conseqüència el control de les
desviacions en la pràctica professional.

Ara bé, recorda l’Alt Tribunal que la col·legiació
obligatòria no és una exigència constitucional sinó una decisió
del legislador i que, per tant, aquesta serà obligatòria per a

determinades professions fins que aquest no decideixi el
contrari. 

Des del Grup Parlamentari El Pi entenem, per tant, que no
hi ha cap dubte que s’han d’impulsar totes les iniciatives que
ajudin a prestigiar i ampliar la participació dels docents en el
disseny i la gestió del sistema educatiu, i que la regulació de
la professió docent, amb la participació directa dels propis
professionals, és inqüestionable, havent-se d’aconseguir el seu
reconeixement a tots els nivells.

No obstant això, volem fer constar que ens hagués agradat
arribar a aquest moment en què ens trobam amb una mica més
d’informació i amb l’informe previ que vàrem sol·licitar el
mes de maig de l’any passat, i que va aprovar aquest parlament,
que ens hagués servit a tots per analitzar els pros i contres
d’aquesta iniciativa i per poder incorporar-los a la proposició
de llei si fos necessari, aquesta que avui aprovarem, per tal de
poder esvair qualsevol tipus de dubte legal que pugui impedir
o endarrerir el seu desplegament pacífic d’aquí cap endavant. 

Se’ns proposa una esmena in voce, que s’ha presentat per
part de Podem a aquest ple, nosaltres no tenim problemes a
acceptar aquesta esmena, però sí que, i els som molt sincers,
se’ns creen dubtes. Els docents és necessari que siguin
diplomats, llicenciats o equivalent? Amb aquesta esmena
evidentment es veu que per ser docent no és necessari. Aquest
tipus de dubtes pens que s’haurien d’haver resolt amb aquest
informe. Jo mateixa, a la ponència, tenia dubtes en aquest
sentit i ho vaig parlar i  em varen dir que no, que estava
correcte; ara ens trobam amb aquesta nova esmena, i la veritat
és que se’m creen més dubtes perquè professionals habilitats
per exercir la docència evidentment no només hi ha els
d’educació  infantil, que ara és un sector que tenim molt
present perquè darrerament hi hem fet molta feina, però dins
formació professional, dins diversos graus, hi ha gent que no
està qualificada i són docents perquè imparteixen una sèrie de
classes. Per tant, és a aquests dubtes que ens referíem a l’hora
d’elaborar l’informe que demanàvem.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, nosaltres les
votarem en contra; en algunes, com ja vàrem dir, pensam en la
13573, per exemple, i en la 13574, vàrem dir que així com
estava a la llei per a nosaltres estan ben especificades i ens va
bé. De la 13572 també hi votarem en contra perquè pensam,
per un costat, que és reiterativa perquè l’apartat a l’article 1,
que parla de l’objecte de la llei, ja es parla del caràcter
voluntari i en to ts  els col·legis sempre es defensa els seus
col·legiats, però més enllà dels seus col·legiats poden
defensar els professionals que de la mateixa manera en aquell
moment per ventura no estan col·legiats. 

El darrer que voldria dir és que ens agradaria que aquest
col·legi, en el qual creiem, no es volgués ni es convertís en un
col·legi partidista, perquè no funcionari, ha de ser plural, obert
i per a tots; no es pot etiquetar ni a uns partits polítics ni a uns
sindicats perquè no funcionaria. Si fos així seria una llàstima
perquè crec que hi ha molts de docents que creuen en aquest
col·legi. Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda als docents que ens acompanyen i que ens
acompanyen avui i que ens han acompanyat en tot el procés i
que de fet són l’estímul que han fet que alguns grups haguem
abanderat des de dins aquesta casa aquesta proposta que,
evidentment, ens venia de fora. 

Després parlaré, Sr. Lafuente, de la gènesi de tot aquest
projecte, li donaré resposta al dubte que vostè ens ha plantejat,
no?, de per què ho hem fet a través d’una proposició de llei i
no a través d’un projecte de llei que hagués estat la via
esperable, estic d’acord amb vostè en què es fes això.

Abans vull fer un simple aclariment que tal vegada seria
innecessari, però ara que la Sra. Seijas és aquí precisament
simplement és que la Sra. Seijas no ha subscrit aquesta
proposició de llei, to t i  que estic convençut que hi està
totalment a favor, el que passa és que surt als papers perquè és
la portaveu del Grup Mixt, i com que la Sra. Tur sí que és
signatària d’aquest projecte per això hi ha la signatura de la
Sra. Seijas. És un aclariment que probablement era
innecessari, però, com que hi ha un parell de portaveus que ja
hi han fet referència, doncs, era per fer aquest aclariment.

Començaré fent un comentari ràpid a les esmenes, to t i
que crec que les portaveus que m’han precedit ho han deixat
prou clar, però per fixar la posició del meu grup, i després em
centraré en els aspectes més substantius de la disposició que
tenim avui. 

En primer lloc, de l’esmena in voce presentada per la Sra.
Camargo, doncs, òbviament hi estic totalment d’acord, només
faltaria, i simplement afegir com argument que aquesta
modificació no només servirà per llevar problemes sobre la
incorporació al col·legi professional d’educadores d’educació
0-3 que, a més, són titulades superiors perquè tenen un cicle
formatiu de grau superior i, per tant, no tenia cap mena de
sentit que estiguessin excloses d’aquest col·legi. A més a
més, també crec que l’actual redacció facilita que algunes
figures, com professorat especialista, PT, AL, etc., que la seva
inclusió podria quedar una mica difusa tal com està ara
redactada la llei, doncs, to t aquest personal que tampoc no
tendria sentit que no estigués en el col·legi facilitem,
simplement facilitem, que aquesta concreció es faci on toca,
que és en els estatuts del col·legi. Senzillament la llei en
aquest sentit ho deixa més ampli.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular la veritat, Sr.
Lafuente, és que, és clar, és un déjà vu perquè gairebé estam
en la tessitura de debatre exactament el mateix que vàrem
debatre en comissió. Respecte de la 13572, que és aquesta
esmena que ha reviscut gràcies al vot particular, sobre

l’obligatorietat i la voluntarietat, jo li he de dir, Sra. Sureda,
que aquest tema sobre l’obligatorietat i la voluntarietat no és
el tema clau que debatem avui perquè aquest tema està
claríssim, i això a comissió que va ser, com vostè sap, el dia
de la vigília de Sant Antoni, va quedar molt clar, exacte, sí, per
això..., jo no ho volia dir, jo no ho volia dir per simplement,
per això deia va ser la vigília de Sant Antoni, va quedar molt
clar. Per això, rebutjam el vot particular del Sr. Aguilera,
perquè no hi ha cap mena de discussió, aquest col·legi és
d’adscripció voluntària; estic d’acord amb el Sr. Aguilera que
podríem no haver-ho posat, podríem no haver-ho posat perquè
això no canvia res, però jo crec que amb un gest els grups que
no van signar la proposició, crec que és bo en una iniciativa
com aquesta cercar el consens, hem acceptar que a l’exposició
de motius i a l’article primer s’incorporés aquest fet que és
una obvietat. Per tant, no cal discutir, és una obvietat i, a més
a més, és compatible amb la jurisprudència del Tribunal
Constitucional en aquesta matèria i, per tant, nosaltres som
partidaris de no discutir més aquest tema.

Rebutjar l’esmena de l’article  2  perquè afegeix un altre
element que, com molt bé li ha explicat el Sr. Aguilera, va en
contra del que estableix la nostra pròpia llei, sobre el tema de
la representativitat, que aquest és un altre tema. Per tant
rebutjar el vot particular del Sr. Aguilera i també rebutjar les
esmenes del Partit Popular perquè creiem que aquest tema ja
ha quedat perfectament definit a la proposició de llei. Aquest
és un col·legi d’adscripció voluntària, com moltíssims dels
que hi ha, per altra banda, a les Illes Balears encara que els
seus estatuts continuïn dient que són d’adscripció obligatòria,
que algun dia s’hauria de demanar a tots aquests col·legis
professionals que posessin al dia els seus estatuts.

Deia, deia el Sr. Lafuente, sobre el tema de la
representativitat que, com vostè sap molt bé perquè ho vàrem
parlar al debat en comissió i el Sr. Aguilera ni hi ha fet
menció, la Llei 10/1998, que és la llei de col·legis
professionals de les Illes Balears, diu clarament que “són fins
essencials dels col·legis professionals” -essencials-, i en el
seu punt 2 diu: “la defensa i la representació dels interessos
generals de la professió”. I després, en el punt 4 diu: “La
defensa i la representació dels interessos col·lectius dels
professionals”.

I aquí hi ha un element característic dels col·legis
professionals d’adscripció voluntària que a vostè no li pot
passar per alt, Sr. Lafuente, i és que els col·legis
professionals, en aquest sentit, tenen una naturalesa doble:
d’una banda, són unes entitats privades que defensen els
interessos dels que en són membres; però, d’altra banda, per
llei, defensen uns interessos generals. I dic  que aquest és
l’element clau, perquè si no hi hagués l’element de la defensa
dels interessos generals no tendria cap sentit constituir un
col·legi professional, que és únic, vostè ha fet una certa
demagògia sobre el tema de la unicitat del col·legi, i és únic
per què? Perquè els interessos generals, òbviament, no té
sentit que siguin defensats per més d’un organisme, els
interessos generals referits a una professió; és a dir, tots els
professionals que vulguin contribuir a la defensa d’aquests
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interessos generals han de tenir l’oportunitat de formar part
d’aquest col·legi.

I aquest és l’element essencial, que existeixi avui en dia un
col·legi professional d’adscripció voluntària, i per això no
podem acceptar la seva esmena, perquè quan vostè diu
“representen els seus associats”, que es ve a entendre que diu
que només representa els seus associats, sí, això genera
equívocs i pot ser contradictori amb l’article 10 de la Llei
10/1998. Per tant, aquest és el motiu pel qual no podem
acceptar la seva esmena.

Respecte  del vot particular de..., bé, sí, també hi ha les
esmenes 13573 i 13574 sobre el tema del procés de creació
i d’aprovació dels estatuts; això també ho vam explicar en
comissió, i a mi em sobta, Sr. Lafuente, vostè que és una
persona coherent, intel·ligent i instruïda, que són tres
condicions que no sempre van unides, però en el seu cas sí, eh,
coherent, intel·ligent i instruïda, que no m’accepti que no es
pot acceptar aquesta esmena, perquè tenim la Llei 10/1998
que explica com s’han d’aprovar els estatuts del col·legi, i, a
més a més, remet a un reglament, i hi ha el Reglament
32/2000, que diu que “la inscripció i la publicació final dels
estatuts està condicionada al resultat del control de legalitat
que correspon a l’administració de la comunitat autònoma”, i
en el punt primer diu que “els col·legis professionals aproven
els seus estatuts amb autonomia.” Per tant, el procediment
està claríssim, i no podem aprovar en aquesta llei l’esmena
que vostè ens proposa sense modificar tot aquest corpus
normatiu previ, hi ha una llei i  hi ha un reglament que
expliquen com s’aproven els estatuts dels col·legis
professionals, amb autonomia, s’aproven, el col·legi els
aprova, i, a posteriori, la comunitat autònoma fa un control de
legalitat.

Aleshores, jo ja li vaig dir en comissió que si vostè volia
mantenir aquesta innovació a l’ordenament jurídic sobre
l’aprovació d’estatuts dels col·legis professionals hauria
d’haver presentat una esmena molt més àmplia que fes
referència a tots aquests antecedents. I per tant, jo crec que
vostè ha d’estar d’acord amb mi que no és acceptable aquesta
esmena sense aquesta modificació, perquè això ens donaria
lloc a una cosa que per a vostès sempre és el gran mal, que és
la inseguretat jurídica, és clar, tendríem una llei que diu una
cosa i una altra llei, vostè  diu que en diu una altra que és
contradictòria amb aquesta. Per tant, crec que, per una qüestió
de serietat i de rigor, bé, a mi em sap greu haver-li de demanar
que retiri una esmena, (...) no ho farà, però crec que després
de l’explicació que li he donat seria el correcte.

Abans d’acabar aquesta primera intervenció, li he dit que li
explicaria per què això s’ha fet a través de proposició de llei
i no a través de projecte de llei, i per fer-ho s’ha de fer una
certa cronologia, que, més o manco s’ha anat fent amb els
portaveus que m’han precedit, però la idea de crear un col·legi
professional va sorgir quan es va desconvocar la vaga general
dels docents, el febrer del 2016, el Comitè de Vaga va passar
a convertir-se en una coordinadora i d’allà va sorgir aquesta
idea, i d’aquí va sorgir tota la idea de recollir les signatures, de
seguir el procediment que preveu la llei, perquè la llei, en

principi, preveu que els col·legis professionals es creïn a
través del procediment que vostè reclamava. I tot aquest
procediment s’ha fet, i el 2 de febrer del 2017 es va presentar,
signada pel Sr. Antoni Salvà, que ens acompanya aquí, la
sol·licitud de creació del col·legi. I això va culminar amb un
informe negatiu, no un informe negatiu, amb una resolució
negativa de la consellera de Presidència, que en aquests
moments no ens acompanya, resolent negativament aquesta
sol·licitud, obro cometes “atès que, d’acord amb la normativa
general i autonòmica, no es permet la constitució de més d’un
col·legi de la mateixa professió a l’àmbit de les Illes Balears”.

Aquesta resolució existeix, el que passa és que hi ha alguns
uts amb els quals no estam d’acord, perquè això no era un
informe jurídic, era un informe més aviat diria polític, vestit
d’informe jurídic; perquè resoldre la demanda d’aquests
professionals, perquè la sol·licitud anava acompanyada amb
molts centenars de signatures, dient que no es permet la
constitució  de més d’un col·legi de la mateixa professió a
l’àmbit de les Illes Balears és una manera de resoldre de
forma molt matussera aquesta demanda. Per què? I crec que
aquest sí que és el tema substantiu que discutim aquí, que és
quan parlam dels problemes que pot tenir la viabilitat d’aquest
col·legi referent a això, per què? Perquè hi ha un col·legi que
entre els diversos professionals que agrupa n’hi ha uns quants
que són docents, no tots. Aleshores, aquí, en aquest cas, la
Conselleria de Presidència es va agafar a aquest argument per
ventilar la sol·licitud del Col·legi de Docents.

Però, és clar, ni aquest col·legi agrupa tots els que podran
formar part d’aquest col·legi nou, per tant, dir, ventilar aquest
tema dient que no pot haver-hi dos col·legis de la mateixa
professió, en aquest sentit em sembla totalment insatisfactori,
i és per això que vam promoure la creació d’aquest col·legi a
través del mecanisme de la proposició de llei. I per això també
hi ha aquest primer article, l’article zero, que deia ara, de
modificació de la llei 98, que no feia falta, dir que es poden
crear per proposició de llei. Però, bé, perquè quedés clar i
quedés diàfan, doncs, simplement, ho vam fer d’aquesta
manera.

Em sembla que ens trobam en un règim de separació de
poders i em sembla perfectament lícit que si el Govern no vol
fer una cosa, el poder legislatiu, si ho troba convenient, ho
pugui impulsar, i això és el que hem fet.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, em demana
el conseller que excusi que no sigui aquí, i no és aquí perquè
té un procés de grip i ha vengut aquest matí el temps necessari
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per contestar les preguntes que havia de contestar i ara és a
casa curant el grip, que afecta més d’un i més de dos, per tant
és una indisposició purament mèdica i m’ha demanat que
l’excusi, i és el que faig. I també he de donar la benvinguda al
públic assistent, als representants dels docents, als
representants de la gent que ha impulsat aquesta llei, i també
he de donar la benvinguda a la directora general de Personal
Docent, que és aquí precisament representant la conselleria,
perquè el conseller té el grip i  no pot ser aquí en aquests
moments.

Dit això, jo voldria dir... em queda molt poc a dir d’aquesta
llei, sí que està clar que, després de la legislatura anterior,
aquella legislatura desastrosa, educativament parlant, que va
generar el Partit Popular, en la qual es va generar una situació
caòtica, es va generar una situació de crispació en els centres
educatius, una situació en la qual a les aules vam tenir
manifestacions, etc., i que va acabar amb la major
manifestació mai vista en aquestes Illes i la sortida al carrer de
cent mil persones, reclamant precisament consens i reclamant
precisament ordre, després d’això va arribar aquesta
legislatura i en aquesta legislatura s’han aprofitat coses
d’aquella legislatura que no eren tot negatiu, i una d’aquestes
positives és aquesta. D’aquella crispació va sortir la necessitat
i va veure l’obvietat de desenvolupar òrgans de participació,
òrgans de participació plena de la comunitat educativa i per
això la necessitat de desenvolupar eines que permetessin, no
sols anar més enllà, sinó el desenvolupament didàctic, el
desenvolupament d’un nou sistema educatiu.

I avui, mitjançant aquesta llei, és fa una passa més en
aquest Parlament, jo crec que la representació d’una part de la
comunitat educativa, com són els docents, arriba a tenir un
òrgan de representació directe i específic, i per això és porta
aquesta llei la qual consideram que és important.

Els docents fan una feina que permet anar més enllà,
permet desenvolupar el sistema educatiu, i amb la creació
d’aquest col·legi professional, que era fem la passa, s’assegura
la consolidació d’un òrgan d’assessorament, de millora, de
consulta per a la pràctica docent i per a la professió.

També s’ha de dir que aquest col·legi en el principi és de
col·laboració, d’innovació educativa i demés, però jo li volia,
Sr. Lafuente, que aquest col·legi, com li han dit abans, no és
fruit de pagar un deute, jo crec que realment és una cosa que
va sortir, com ja li han explicat aquí, d’una demanda, i ha seguit
un camí fins arribar aquí.

També, i a mi m’agrada dir que al llarg dels darrers anys,
per mor d’una sèrie de circumstàncies, la professió docent, de
la qual jo també ho soc, ha sofert un cert grau de desafectació,
un cert grau moltes vegades de desprofessionalització, també
he de dir que moltes vegades, ajudat per part de determinats
grups que tenen aquesta intenció de no posar el docent allà on
es troba, i ara, a través d’aquest col·legi professional, podem
tenir un òrgan d’empoderament d’aquest col·legi professional,
i, per tant, nosaltres li donem la benvinguda i pensam que
aquesta proposta, per una banda, crea una organització de

participació, també d’assessorament i de desenvolupament
metodològic, didàctic, etc., per tant, una millora del sistema.

Però, per una altra banda, també hi ha hagut aquí els dubtes
que s’han plantejat aquí, per una banda, el caràcter voluntari, i
jo crec que això del caràcter voluntari ha quedat més que clar,
el caràcter voluntari ha quedat mitjançant el que marca la llei,
la llei, ja li han dit aquí, la Llei de col·legis docents a nivell
estatal posava una cosa, però la reforma que hi va haver en el
2009 ja va plantejar que únicament són obligatoris aquells
col·legis que afecten directament temes relacionats amb la
salut i amb la seguretat jurídic i la integritat física, i, per tant,
queda el caràcter voluntari.

Sí s’ha de dir que aquesta voluntarietat que el Sr. Aguilera
deia que era una obvietat posar-la, tampoc no consider que no
s’hagi de posar, és a dir, és qualque cosa que ja hi és per llei i,
per tant, no cal posar.

També he de dir que molts altres col·legis, en els seus
estatuts, com que estaven fets en funció d’una altra llei en la
qual això no es considera, s’haurien d’adaptar. I jo pensava, i
crec que tal vegada ho haguéssim pogut aprofitar, aquesta llei
que el títol diu “de modificació de la Llei 10/1998", per
modificar no sols aquell article que diu, l’article 1, respecte
del tipus de creació del col·legi professional, sinó també
aprofitar-la per introduir aquelles modificacions per deixar-la
més clara. El que passa és que al final ho deixarem com està.

I respecte de la representativitat, crec que queda molt clar,
un col·legi professional és un òrgan de consulta, per tant
representa la professió. Sí que és cert que, en tenir caràcter
voluntari, doncs té una afiliació parcial i, per tant, moltes
vegades no hi són tots, però al final representa una professió
i, per tant, la professió és tot aquell que la desenvolupa.

Després, dir que, respecte de les esmenes, nosaltres
seguirem tal com vam votar en comissió, votarem en contra de
les esmenes 13573 i 13574, perquè consideram que el procés
de creació del col·legi, dels estatuts, de la formació del
col·legi s’ajusta al que marca el decret de creació d’estatuts,
del Decret 30, i, per tant, no consideram que s’hagi d’introduir
cap canvi precisament per no anar d’aquest decret.

I jo sí que volia fer una esmena respecte del vot particular
que ha dit el Sr. Lafuente, que van canviar en comissió, que jo
volia deixar clar que en comissió nosaltres, en ponència, vam
tenir un vot d’abstenció i, per tant, en comissió el que vam fer
va ser redactar-lo. També se li va explicar allà per què fem
aquest canvi.

I ja finalment, respecte de l’esmena in voce que s’ha
presentat aquí per part de la Sra. Camargo, dir-li que nosaltres,
en principi, no ens hi oposam. També se’ns plantegen certs
dubtes sobre les titulacions i d’altres, però també fent un
raonament més enllà dius, bé, si molts mestres de taller de
formació professional són docents de formació professional
amb titulacions de cicle formatiu, de grau mitjà o grau
superior, per què no ho han de ser també aquelles titulacions
d’educació infantil? També he de dir que respecte  de
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l’educació infantil, l’educació infantil sí que té, per part nostra
ja ho hem dit una vegada i dues, que l’educació infantil és una
etapa educativa, des del Grup Parlamentari Socialista
consideram que l’educació infantil s’ha de tractar com a una
etapa educativa més i, per tant, no ens oposarem a aquesta
esmena, sinó que la suportam.

I res més, simplement desitjar a aquest col·legi
professional que ara es crea que tengui un recorregut llarg i
profitós i que serveixi per donar veu als docents i per a la
millora del sistema educatiu i de la nostra educació, que és el
que tots desitgem.

Enhorabona als docents i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En el torn de rèpliques, pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bien, vamos a ver, de lo expuesto
yo creo que hay una cuestión que creo que es evidente, que
seguramente habría sido más apropiado hacer una
modificación de la Ley de colegios profesionales de Baleares
adecuándola a las modificaciones que ha habido tanto en
materia de sentencias al Tribunal Constitucional, como en
materia también legal de la ley estatal, que es de aplicación,
antes de tirar adelante este proyecto de ley. Y aquí vemos que
se produce falta de encajes y cuestiones que no cuadran, de
hecho lo que nos ha dicho..., ya las preguntas que habíamos
hecho de cuál había sido la evolución, el Sr. Aguilera ha sido
bastante directo, ha dicho que el Govern lo había rechazado
porque había considerado... y el Sr. Castells también lo ha
recordado, porque entendía que había un problema legal, que
yo no entiendo que sea un problema político, no quiero
entender que este Govern rechaza una iniciativa de tirar
adelante un proyecto de ley por intereses políticos, el propio
govern actual, lo rechazó por escrito de forma razonada
porque consideraba que había un problema legal.

Y había un problema legal y lo  hay porque la Ley de
colegios profesionales estatal es preconstitucional, porque
luego ha habido una modificación de la ley derivada de las
directivas comunitarias y porque la ley de esta comunidad no
se ha adaptado, y no se ha dicho bien claro que el criterio
general en este momento es que los colegios son voluntarios,
no pasa nada, yo creo que hay que decir las cosas como son.
Y que los colegios tienen una evolución, los colegios
profesionales, igual que los gremios, igual que instituciones
que provienen del derecho antiguo, que antes, pues bueno,
había que ser del gremio para poder trabajar, y cada vez la
evolución es la libertad de actividad, la libertad de empresa y
los colegios obligatorios cada vez se reducen más sus
funciones.

Y nuestra ley autonómica no está adaptada a eso y por eso
hay confusiones importantes.

Hombre, decir... la explicación que no me vale es la de la
Sra. Camargo, es decir que no teníamos tiempo, hombre, yo
creo que para hacer una ley de tres artículos y decir que en
cuatro años no tenían tiempo, aunque sea después de la
denegación por parte del Govern, quiere decir que eran un
poco torpes o un poco lentos en hacer las leyes, y habríamos
arreglado, habríamos tenido más garantías, porque habría
habido exposición pública, habría habido informes y sí que
habría funcionado mejor.

Yo creo que hay una cuestión clarísima, su carácter
voluntario es que es la norma general de todos los colegios,
pero, en cuanto a la representación y a la defensa de los
intereses generales, yo creo que aquí confunden dos cosas
diferentes: el informe, que sí que está, que ha hecho informe
el ministerio, lo dice bien claro, dice: “un colegio voluntario
solamente puede representar a sus colegiados”, otra cosa es
que confunden la representación con la defensa, defienden los
intereses generales de un sector, pero representan y... no me
lo invento yo, lo digo porque usted me dice: no es que si
ponemos esto contradecimos la ley autonómica; es que la ley
autonómica no se ha adaptado a la doctrina del Tribunal
Constitucional, no se ha adaptado a la normativa vigente, y los
colegios voluntarios representan, la representación, la
representación es la de sus colegiados, eso es lo que
solicitamos que se ponga y lo dice el Tribunal Constitucional,
lo dice el informe del Ministerio de Economía, no lo dice el
PP para tocar las narices, lo dice el informe del Ministerio de
Economía de 14 agosto, gobernando el Sr. Sánchez en Madrid,
por tanto sin ninguna ingerencia política, entiendo, no?, del
Partido Popular para que diga esto el abogado del Estado.

Y confunden la defensa, que defienden los intereses
generales, que los defienden todos los colegios profesionales
sean voluntarios o sean obligatorios, con la representación, al
ser voluntarios representan a sus colegiados, y lo dice el
informe jurídico. Por tanto, esta cuestión está bien clara.

La otra enmienda que mantenemos viva también se basa en
el informe de la Abogacía del Estado, en el informe del
ministerio en este caso, que dice que el control de legalidad
está previsto en la ley de colegios profesionales y, por tanto,
el proceso de elaboración, aunque el reglamento vigente que
está anticuado y la ley vigente de Baleares que está anticuada,
el proceso de elaboración son... no se puede entender como
estatutos aprobados, sino que quien aprueba es quien tiene el
control de legalidad que es la comunidad autónoma. Son las
dos alegaciones que mantenemos.

Nuestra propuesta de transacción sigue viva, aceptar la
propuesta que hacía la Sra. Camargo de incluir a los docentes
de 0 a 3 años, retiramos la cuestión de voluntariedad porque
ya hay... ya está puesto en el artículo 1 y para que no haya
reiteración, tienen ustedes razón, y ponemos que la..., un
apartado simplemente poniendo que la representación de este
colegio es la de sus colegiados y si quieren ponemos que la
defensa es la del interés general porque es así, es que es así,
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lo pongamos o no lo pongamos, pero creo que si... con eso
quedaría más clara nuestra posición, perfecto.

Simplemente decir que no se puede pensar que un colegio
profesional pueda... quitar otros foros que son de forzosa
consulta por parte de la administración como pueden ser los
foros establecidos para las cuestiones laborales en las mesas
de diálogo entre administración y los docentes, no puede
suprimir a los sindicatos que tienen su función, no puede
suprimir a las asociaciones, pero un colegio profesional será
bueno o malo en función del uso que se haga. Si se hace un
uso ideológico y partidista no cumplirá su función y si se hace
un uso de defensa del interés general, de ser un organismo
colaborador de la administración tendrá un resultado positivo,
todo depende del uso que se haga. 

Y creo que es bueno no levantar falsas expectativas cuando
se defienden proyectos, en este caso, como el del Colegio de
Docentes o la modificación de la Ley de colegios
profesionales.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula el Sr. Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, s’han dit moltíssimes
qüestions, Sr. Lafuente, li comentaré... perquè vostè ha estat
el que ha exposat determinades qüestions, un dels
inconvenients ha estat que el col·legi professional del qual
parlàvem anteriorment ha fet seva la representació dels
docents fins al dia d’avui, i per això s’oposen que realment
aparegui un nou col·legi de docents en tot el sentit, des de 0-3
fins a acabar la universitat, per tant, pel seu poder decisiu a
l’hora de ser consultat.

Una altra qüestió que vostè ha comentat, els sindicats
representen els treballadors i treballadores i han de parlar de
les qüestions laborals, no de les pedagògiques com ha
comentat i sobre el disseny de tantes qüestions com he
esmenat anteriorment. Per això tampoc no volen que es creï...,
part de determinats sindicats no volen aquesta qüestió, no
volen aquest col·legi.

Em sap molt de greu que vostè digui falses expectatives i
com comentem, aquí segur que a cap col·legi que s’hagi creat
fins al dia d’avui no se’l pot acusar d’ideològic, avui vostè, el
seu partit, igual que tantes vegades, està dient-nos als docents
que som ideològicament susceptibles de condicionar. Això...,
davant aquesta qüestió  diem: no, ja estem farts d’aquest
element, aquest col·legi tendrà la força suficient quan
centenars o milers de persones professionals de totes les

etapes, experts d’aquesta qüestió decideixin el futur i estem
fins els nassos que els partits -no el miro a vostè, sinó a la
resta- durant dècades han decidit quines són les lleis
educatives fins al dia d’avui.

Per tant, aquesta qüestió sempre és una responsabilitat que
per una vegada escoltin els docents i puguem decidir realment
quins currículums volem, com organitzar-nos als centres i que
siguem nosaltres part de..., que s’escoltin des de les bases les
necessitats i com fer-ho. És obvi que la política ha fet un ús
partidista de l’educació en aquest sentit, i això va per a totes
les bandes.

Sobre aquestes qüestions més importants... voldria
comentar, Sra. Camargo, sobre la qüestió de l’esmena que
vostè posa de manifest, així com a la resta de companys,
també li ho he comentat al Sr. Castells, en aquest sentit ens
oblidem dels règims especials, els tècnics, com a comentat
molt bé els professionals, és obvi que després quan... a l’hora
de dissenyar, de redactar els estatuts s’especificaran
directament i s’anirà directament al que diu la normativa a
nivell estatal, per poder ser docent s’ha de tenir una
determinada titulació com ja al seu moment des del grup
promotor... va presentar la documentació pertinent i així ens
estalviem qualsevol qüestió. Per tant, és obvi que qualsevol
persona que avui per avui està dins el sistema educatiu és un
docent, independentment que sigui tècnic d’FP, que tingui una
titulació de grau mitjà, superior, titulació doctor, etc. Per tant,
en aquesta qüestió serà el mateix col·legi el que en els seus
estatuts ho diguin.

I ja per..., última qüestió i no menys important, només dir
i esperar que la creació del Col·legi de Docents sigui una
realitat en els pròxims mesos i que personalment allí seré ,
companys i companyes, com a membre d’aquest col·lectiu
impulsant la seva constitució i posant-lo en marxa. Gràcies,
companys i companyes per tota la vostra feina diària en els
nostres centres educatius de totes les Balears, Formentera,
Eivissa, Mallorca i Menorca.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Passam al torn de contrarèpliques,
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Intervindré des del meu escó, si és
possible, perquè no em vull allargar massa, però sí que
m’agradaria deixar un parell de coses clares i també tractar
d’aclarir si hi ha o on hi ha suport a aquesta esmena in voce,
perquè tothom sap que, si no, no es pot tirar endavant, no es
pot incorporar.
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Voldria en primer lloc dir  que no crec -i ho dic
sincerament- que la intencionalitat del col·legi sigui crear
doctrina o ser un col·legi de caire ideològic, francament no ho
crec, sobretot perquè en la mateixa essència, en l’esperit del
col·legi el que es diu és que funcionarà i actuarà com a un
interlocutor necessari per a qualsevol govern, és a dir,
d’aquest govern i dels que puguin venir i s’haurà d’entendre
amb aquest govern i amb els que puguin venir. És a dir, és un
interlocutor que fa d’intermediari i que fomenta la
participació i tenir una veu consensuada.

Després també, crida l’atenció que els que parlen de
llibertat quan es parla de qüestions com elecció de centres que
segreguen per sexe parlin després d’adoctrinar quan es parla
d’escola pública i això sense despentinar-se. Crec que
clarament hi ha alguna contradicció  en aquesta sospita
estranya damunt un col·lectiu que el que vol fer és donar veu
i tenir tota la gent que és docent recollida i parlant,
intercanviant opinions en un mateix espai que fins ara no
existeix a cap altra comunitat autònoma i, d’això, ens
n’hauríem de sentir orgullosos en lloc d’anar amb la sospita de
si adoctrinaran o no adoctrinaran. Francament, em sembla prou
penós aquest tipus de discurs.

Després respecte de l’esmena in voce, per tampoc no
allargar-me massa el que vull dir és que el Decret 60/2018,
que és un decret de mínims de l’educació 0-3, diu que “els
tècnics de grau superior d’educació infantil són professionals
docents”, això surt entrecomillat i així els tracta, i per això
deman unanimitat en el reconeixement d’aquesta esmena,
independentment del que diu el Sr. Aguilera que això es pugui
recollir després en el desplegament estatutari, francament
crec que és una pèrdua d’ocasió, d’oportunitat, poder incloure
aquest punt a la llei atès que hem presentat aquesta esmena i
que el Sr. Castells també ha estat treballant en això i que crec
que és acceptada en el seu esperit per tots els grups
parlamentaris.

També dir que a Europa les titulacions de formació
professional de grau superior són tractades com les
titulacions de grau universitari; i que aquí les coses no vagin
d’aquesta altra manera també, per cert, per tal de reconèixer
els PT, AL, etc., que ja s’ha anomenat, no ho entendríem. És a
dir, pensam que en un moment en el qual, com deia la Sra.
Sureda, es fa tanta feina, hi ha tant de consens en el
reconeixement del 0-3 com una etapa formativa i educativa
bàsica, seria com a mínim rar que no estiguéssim fent o
tractant d’arribar al consens d’incloure aquesta esmena in
voce.

Crec que finalment només dir que per part del nostre grup
no donarem suport a les altres esmenes que continuen vives i
tampoc no acceptam la transacció plantejada pel Sr. Lafuente,
però sí que li deman, per favor, que tengui la bona voluntat
d’incloure aquesta altra esmena. El tema de l’obligatorietat o
no crec que està fora de discussió, crec que és un fals debat i
jo no hi dedicaré més temps perquè ja s’ha argumentat molt bé
per part dels meus companys.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, en faré ús des d’aquí. Simplement fer una
reflexió, és a dir, tots els grups estam d’acord amb el Col·legi
de Docents, ara discutim esmenes per qüestions gairebé
tècniques, moltes vegades, com ha dit el Sr. Lafuente, per
confusió de normativa superior. Per tant, crec que ens hem de
congratular a veure si surt i amb la força de tots el Col·legi de
Docents va endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. No en volia fer ús, però abans se m’ha
oblidat donar la benvinguda als docents i als qui aquests
representen, que són molt de docents, que els agradaria que
aquest col·legi professional fos una realitat i que funcionàs
així com pertoca, com també han manifestat tots els grups
parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Abans de la meva intervenció vull
cridar l’atenció sobre un, un..., gairebé diria un error material
que hi ha en el text, simplement que en la denominació del
capítol 2 hi ha l’expressió “Col·legi Oficial de Docents”, quan
en tota la resta del text es parla de “Col·legi Professional”; jo
crec, no sé si els lletrats consideren que s’ha de votar com a
esmena, seria una altra esmena in voce, és  un aspecte
purament estètic gairebé diria i tal vegada a la revisió que
farien els lletrats de la coherència de llei ja ho canviarien per
ells sols i no caldria votar-ho.

Dit això, i pas a replicar-lo, Sr. Lafuente, vostè ha dit una
cosa que m’ha agradat molt sobre les seves esmenes, diu: “si
las aceptan, aceptan esta voluntad”, la voluntat de consens
del Partit Popular; de la mateixa manera jo li hauria de dir, si
vostè accepta que les acceptem, ha d’acceptar també la nostra
voluntat de consens. Crec que aquí hi ha hagut, s’han presentat
vuit esmenes, se n’han aprovades cinc, aquí hi ha hagut una...,
crec que ho hauria de reconèixer, una voluntat d’acord. Per
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tant, m’ha sabut greu que quan la Sra. Camargo li ha dit que no
acceptàvem la transacció vostè s’ha contrariat, crec que en el
tema de l’esmena in voce tots hi estam d’acord, i en canvi la
transacció que vostè ens proposa no tots hi estam d’acord. Per
tant, és lògic crec la proposta que li ha fet la Sra. Camargo.

D’altra banda, li  explicaré, vostè ha fet una sèrie de
suposicions de l’informe que va fer en el seu dia la
Conselleria de Presidència, que em sap greu que no l’hagi vist.
Jo ja sé que vostè no té l’obligació de seguir les meves rodes
de premsa, però quan es va llançar la idea aquesta nosaltres
teníem aquell informe a la mà i en vàrem parlar amb la premsa,
vull dir, és un informe que, vaja, si no és públic ha d’estar a
l’abast de qui el demani, però cregui’m, no es va rebutjar per
això que diu vostè, perquè la llei no estigui adaptada al nou
marc de la reforma de la llei omnibus del 2009, perquè
l’informe, o la resolució denegatòria, ni parla de la llei de
2009 ni parla de la sentència del Tribunal Constitucional sobre
col·legis professionals, res de res, només parla del que jo li
he dit, que és el tema que hi ha un altre col·legi que té
docents. 

Per tant, no es va rebutjar perquè tinguem un marc o no
estar adaptat al nou marc, tot i que, és veritat, vostè té raó, no
està adaptat al nou marc. Però de totes maneres li he de dir una
cosa, jo no puc estar d’acord amb vostè que l’informe del
ministeri digui que la nostra llei, o la nostra proposició de llei,
té problemes respecte  de la doctrina del Tribunal
Constitucional. És veritat que l’informe del ministeri diu
coses, però que després no se sustenten amb les referències
que fa a la sentència del Tribunal Constitucional, perquè quan
cita la sentència del Tribunal Constitucional diu: “En
definitiva, los colegios profesionales voluntarios son a
partir de la ley de 2009 el modelo común -i diu més avall-
sin perjuicio de que pueden ejercer funciones de interés
general”. Per tant, l’element que jo li he citat de la llei
autonòmica per rebutjar la seva esmena és totalment vigent
segons el Tribunal Constitucional, digui el que digui un
informe del ministeri que em sembla que no va ni signat,
l’informe del ministeri que ni tan sols és un informe jurídic i
que res, cap de les objeccions que donava..., és allò que en
castellà diuen, mucho ruido y pocas nueces. Cap de les
objeccions que aquest informe dóna a la nostra proposició de
llei té caràcter substantiu, i la prova és que vostè ha presentat
una sèrie d’esmenes, vuit esmenes, i n’hem acceptades cinc
perquè realment no impugna el fons d’aquesta llei. 

Vull acabar fent una referència als companys que avui aquí
ens acompanyen i advertir-los d’una cosa, i és que aquesta
criatura, aquest fillet que està a punt de néixer naixerà d’aquí
uns dies quan es publiqui la llei, que esper que avui aprovem,
al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a partir d’aquell
moment aquesta criatura continuarà encara sent molt
vulnerable i haureu de defensar-la amb totes les vostres
energies, per tant, l’Associació de Professionals d’Eivissa, el
Moviment de Menorca Edu21, l’Associació de Docents per la
Democràcia de Mallorca i l’Associació de Docents de
Formentera haureu de posar totes les vostres energies perquè
això sigui una realitat, perquè el camí no s’acaba aquí, això és
una fita important, fonamental, però per consolidar-lo caldran

que continuem amb aquesta energia que ha fet possible que
arribem al pas d’avui. 

Després, per acabar, insistir en el que per a mi és l’element
clau de la llei que aprovem avui, que és el reconeixement
d’uns interessos generals que els docents estan cridats a
defensar de forma col·lectiva, i per això és tan important
aquesta llei. Avui no cream un col·legi qualsevol, avui diem
que les Illes Balears consideram que els mestres de primària,
els professors de secundària, els professors d’universitat és
més definitori el que els uneix, que és l’exercici de la
docència, que no el que els diferencia, que és el fet que
tenguin diferents titulacions. Aquest és un element d’una
dimensió política, de política educativa de primer nivell,
perquè estam dient que teniu encomanada la defensa d’uns
interessos generals, que per a la comunitat autònoma de les
Illes Balears la docència és un interès general i que per això
cal que hi hagi una entitat de dret públic que defensi aquest
interès general. Per això, crec que avui és un gran dia per al
sistema educatiu de les Illes Balears. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo molt breu, sols també fer una
reflexió. Crec que ara s’aprova aquest col·legi professional
com una eina més, per tant, e l que s’ha de fer és fer-lo
caminar, fer-lo caminar i que arribi on ha d’arribar. El Grup
Parlamentari Socialista sols volem donar l’enhorabona als
docents, crec que els docents avui estan d’enhorabona, no
cobren cap deute de la legislatura anterior, simplement se’ls
reconeix el que tenen que és l’última paraula dintre del món
educatiu.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Abans de passar a les votacions,
l’esmena in voce que ha proposat la Sra. Laura Camargo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, de nova incorporació
al text, estan totes i tots d’acord que s’incorpori?

Sr. Lafuente, té la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres havíem fet una proposta
de transacció d’aquesta esmena, si no s’accepta la nostra
proposta de transacció, nosaltres no estam d’acord que
s’incorpori. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Doncs, no s’incorpora al text. Passam a la votació, una
vegada esgotat el debat de les esmenes...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

La precisió que he fet jo del títol no sé si és..., s’ha de
considerar esmena in voce o serà un error material que es
corregirà i ja està. 

EL SR. PRESIDENT:

Ho corregiran els lletrats.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perfecte. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a les votacions. Passam a la votació del vot
particular. Votació del vot particular presentat a l’article 1 i a
l’exposició de motius. Votam.

1 vot a favor; 55 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de les esmenes. Votació de l’esmena
del Grup Parlamentari Popular 13572. Votam.

19 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
13573 i 13574. Votam.

19 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació dels articles i disposicions als quals es
mantenen esmenes o vots particulars. Votació de l’article 1 i
de l’exposició de motius. Votam.

55 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.

Votació de l’article 2. Votam.

37 vots a favor; 19 en contra i 2 abstencions.

Votació des les disposicions transitòries primera i segona.
Votam.

37 vots a favor; 19 en contra i 2 abstencions.

Votació de les denominacions als articles i les
disposicions i de l’exposició de motius als quals no es
mantenen esmenes ni vots particulars. Votació de la
denominació de la proposició de llei, denominació del capítol
1, article 0, denominació del capítol 2, article 3, disposició
transitòria tercera i disposició final. Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions.

Doncs es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de modificació de la
Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals
de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de
Docents de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

Doncs aixecam la sessió d’aquest punt.
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