El portaveu dels grup municipal Alternativa per Pollença (A) presenta a consideració del ple, per tal
que sigui estudiada, debatuda i votada, la següent moció per ser inclosa a l’ordre del dia del proper ple
ordinari d'octubre.
Atès que des de fa dos anys ens trobam en un context de conflicte educatiu, amb una vaga convocada que
es pot reactivar en qualsevol moment d'aquest curs.
Atès que hi ha encara molts de punts de la taula reivindicativa de la vaga que queden per resoldre i que
poden contribuir, de resoldre's amb èxit, a la recuperació d'uns mínims de qualitat en el nostre sistema
educatiu.
Atès que les sentències del TSJIB en relació a l'anul·lació del Decret TIL i els autos posteriors en relació a
la suspensió cautelar de l'ordre de desenvolupament del mateix ens situen en un escenari nou que elimina
un dels elements importants de bloqueig en el conflicte.
Atès que aquestes sentències posen en qüestionament l'única tasca rellevant que la Direcció General
d'Innovació venia desenvolupant durant aquesta legislatura, essent la nefasta gestió del TIL una de les
principals causants del conflicte.
Atès que el fet que la Consellera assumís personalment la resolució dels expedients als directors de Maó i
el posterior arxivament d'aquests ha posat en qüestió la tasca realitzada des de la Direcció General de
Planificació, que hauria actuat d'una manera injustificable en el tema dels expedients.
Atès que dins la mateixa Conselleria d'Educació s'han produït canvis, no només de persones, sinó també
en la manera com aquesta institució es relaciona en les darreres setmanes amb la comunitat educativa
Atès que la comunitat educativa de Pollença, i per extensió la de totes les Illes Balears, ha fet un gran
esforç durant aquests anys per impedir el deteriorament del nostre sistema educatiu i no ha de pagar ara
una gestió educativa irresponsable i antisocial
Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les
aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació, si procedeix, la següent proposta

ACORDS
1- Instar a la Consellera d'Educació, Sra Núria Riera, a que reemprengui les negociacions amb els comitès
de vaga amb l'objectiu d'arribar a acords per poder desconvocar la vaga.
2- Instar a la Consellera d'Educació a que cessi dels seus càrrecs al Director General de Planificació i
Infraestructures, Bartomeu Isern i a la Directora General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional,
Isabel Cerdà.

3- Instar a la Consellera d'Educació a que la Conselleria es faci càrrec de les despeses que la suspensió del
TIL pot ocasionar en aquells centres que ho necessitin (ja sigui en canvi de llibres de text o en
readequació de les plantilles per poder recuperar els programes de seccions europees si així ho decideixen
els centres).
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