
 
 
 
El grup municipal d'Unió Independents d'Artà de l'ajuntament d'Artà presenta a consideració 
del ple la següent moció: 
 
 
MOCIÓ PER SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS I DE REBUIG A LA INGERÈNCIA DE 
VOX. 
 
 
Aquestes setmanes hem tengut coneixement de la intenció del grup polític d'extrema dreta, 
Vox, de visitar molts centres educatius, especialment de la Part Forana, entre els quals, el 
CEIP Na Caragol d' Artà.  Aquesta és una iniciativa insòlita en la nostra trajectòria 
democràtica perquè mai no hi ha hagut ingerències directes dels partits polítics en els 
centres educatius. 
 
Aquesta actuació inquisitiva ja ha estat rebutjada de pla per l'escola catòlica i pels centres 
concertats, dels sindicats i dels col·lectius docents. 
 
A més, el dirigent d'aquest partit extremista i radical és molt conegut al món de l'Educació 
per la seva contínua judicialització de l'escola, és a dir, per les desenes de denúncies que 
ha presentat contra alumnes, mestres, pares, associacions, sindicats… sense sentència 
positiva. A més, en el cas del CEIP Na Caragol, varen haver de viure una situació tensa i de 
pressió fruit d’una d’aquestes denúncies l’objectiu de la qual no era altre que el de crear 
crispació en la comunitat educativa. Afortunadament la denúncia, infundada, va acabar 
donant la raó a la gran tasca que fa el cos educatiu del centre artanenc. 
 
Amb tot això és més que obvi que actuacions d'aquest tipus l'únic que pretenen és generar 
malestar entre la comunitat educativa, que ja l'ha expressat i, en cap cas, pot aportar res de 
positiu. 
 
Per això, el grup Unió Independents d'Artà, demana els següents acords: 
 
1.- Rebutjar totalment la ingerència de Vox, i de qualsevol altre partit polític, al CEIP na 
Caragol d'Artà i manifesta, així mateix, la repulsa contra aquest tipus d'accions inquisitorials 
que no tenen altre objectiu que provocar el malestar a les escoles i entre el professorat. 
 
2.- Per això, l'Ajuntament d'Artà en ple, manifesta el suport total i el respecte a la bona feina 
i al compromís dels professionals de l'educació en general i especialment a tota la comunitat 
educativa del nostre municipi, que és un pilar fonamental del nostre poble i compta amb la 
nostra plena confiança. 
 
3.- L'Ajuntament d'Artà reconeix al Servei d'Inspecció Educativa de la Conselleria 
d'Educació com a garantia de l'adequació de la  feina docent que es fa als 
diferents  centres  a la legislació vigent i el respecte a totes i cadascuna de les normes i 
principis establerts per part dels poders legislatius.  
 
 



 
 
 
4.- L'Ajuntament d'Artà dona el seu suport als equips directius  dels centres educatius per la 
seva funció de garantir la realització de les tasques docents dins dels centres educatius de 
les Illes Balears seguint els principis d'autonomia de centre i llibertat de càtedra  establerta a 
la Constitució Espanyola. 
 
 
5.- Trametre els acords al Parlament de les Illes Balears i a la Comunitat Educativa del 
centre educatiu del CEIP Na Caragol. 
 
 
 
Inmaculada Moreno Mayal                                                    
Artà, 23 d'octubre de 2019. 


