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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, intentem començar... Bon dia,
senyores i senyors diputats i acompanyants, comencem la sessió
d'avui, continuem amb la sessió... de la Comissió d'Hisenda. En
primer lloc demanaria en aquesta compareixença si hi ha
substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sra. Presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gloria Santiago sustituye a Antonia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿No hay más, no?, creo que estan todos..., está bien, vale...
Perfecte, moltes gràcies, diputats.

Compareixença del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022
(escrit RGE núm. 12118/21). 

Començam amb l'ordre del dia que consisteix en la
compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, per tal d'explicar els pressuposts de la seva conselleria
per a l'any 2022, escrit RGE núm. 12118/21.

Assisteix a la sessió el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura Sr. Miquel Company i Pons, acompanyat
de la Sra. María Gracia González i López, secretària general;
la Sra. Antònia Alomar i Mascaró, cap de Gabinet; de la Sra.
Francina Marqués i Oleo, interlocutora parlamentària; del Sr.
Marcos Torio i Magro, assessor tècnic; del Sr. Félix Pablo i
Pindado, director general de Fons Europeus; del Sr. Ramón
Roca i Mérida, director general de Modernització i
Administració Digital; de la Sra. Catalina Solivellas i Rotger,
directora general de Cultura; del Sr. Marcel Pich i Esteve,
assessor tècnic de la secretaria autonòmica; del Sr. Josep Lluís
Pons i Hinojosa, director general de Política Universitària i
Recerca; de la Sra. Beatriu Defior i Barcons, directora general
de Política Lingüística; del Sr. Joan Carrió i Vidal, director de
l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions
Estratègiques; de la Sra. Cristina Victòria Llambías i Cortés,
directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears;
i del Sr. Mateu Malondra i Flaquer, director de l'Institut
d'Estudis Baleàrics.

Ja per començar passarem la paraula al conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura perquè faci la seva exposició
oral.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats i
diputades, moltíssimes gràcies també als membres de la Mesa.
Com deia la presidenta comparesc avui per explicar els
pressuposts generals de la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per a l'any 2022.

Abans d'entrar en matèria, però, deixau-me dedicar les
meves primeres paraules a tot l’equip de la conselleria que avui
m'acompanya i també als que no han pogut per motius de salut,
gràcies per la vostra tasca i dedicació perquè fruit d'aquest
compromís conjunt podem ser avui aquí amb la satisfacció de
donar a conèixer els projectes, les iniciatives, les propostes que
durem a terme l'any que ve, però sobretot amb l'orgull i la
complaença de saber que totes aquestes apostes, iniciatives i
projectes revertiran en els ciutadans i les ciutadanes d'aquestes
illes. El meu agraïment també a la Conselleria d'Hisenda per
fer-ho possible, moltes gràcies.

Tot i ser els meus primers pressuposts d'ençà que em
nomenaren conseller, els pressuposts de 2022 són els tercers
d'aquesta legislatura, però també són els segons pressuposts
elaborats dins un episodi de pandèmia. 

Consider que aquest fet, aquest darrer factor, aquest darrer
fet és important, important perquè els esforços del Govern
s’han centrat a esmorteir l'impacte de la pandèmia en la societat
balear; important també perquè s'han prioritzat polítiques i
s’han marcat objectius socials a fi d'assolir l'excel·lència en la
gestió dels recursos públics en marcar un full de ruta clar, en
presentar uns pressuposts coherents adaptats a la realitat i
progressistes; important també perquè els pressuposts revelen
una aposta clara i decidida pels serveis públics i les polítiques
socials que han estat, són i seguiran sent la prioritat d'aquest
govern.

Malgrat que el temps és il·limitat intentaré en la meva
presentació ser molt precís i concís amb les xifres a fi que la
visió general del que projectam amb aquests pressuposts de
2022 sigui el més clar possible, així com estendre la meva
predisposició a fer-los els aclariments que siguin necessaris una
volta hagi finalitzat.

Com ja sabeu, la conselleria encapçala diferents
competències, entre elles: fons europeus, universitat, recerca,
política lingüística, cultura i modernització. Baldament estar en
una situació de bonança i recuperació econòmica, també
sanitària, respecte de l'any passat i mesos anteriors és important
no oblidar que estem encara marcats per un context de
pandèmia, una pandèmia que ha provocat pèrdues humanes, el
meu sentit sincer record a totes elles i profund condol a famílies
i amics, no podem oblidar aquestes pèrdues humanes com
tampoc no podem obviar la fragilitat en què s'ha vist immers el
nostre model econòmic, un model marcat per una alta
dependència de l'activitat turística i associat a problemes
estructurals de productivitat. 

Tot i així estam davant uns pressuposts capaços de donar
llum i generar esperança, que projecten futur i que reafirmen
apostes essencials per a aquest govern com són: la recerca, el
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desenvolupament, la innovació com a prioritat econòmica i
social; apostes essencials també com són la transferència i la
generació de coneixement a través d'un sistema universitari que
treballa per l'equitat i l'excel·lència; apostes també per allò que
som i que ens defineix que ens cal preservar, donar suport i
defensar com són la cultura i la llengua que ens són pròpies.

 La prova d'aquests objectius són uns pressuposts que
afronten amb determinació reptes de competitivitat,
diversificació productiva, sostenibilitat i cohesió social, uns
pressuposts de fons propis de comunitat autònoma que van en
la línia que presentaven a través del Pla estratègic de les Illes
Balears i que sumen a aquesta resposta històrica i sense
precedents dels fons Next Generation EU.

Passaré ara a explicar les xifres més importants de la
conselleria i després quedam a la seva disposició per a
qualsevol dubte que puguem resoldre.

Com vostès ja sabran, el pressupost total de la Conselleria
de Fons Europeus Universitat i Cultura per a l'any 2022 és de
157.211.172 euros. Açò suposa un increment del 14,2% més
respecte dels pressuposts de 2021, gairebé 20 milions més per
impulsar iniciatives i accions des de totes les direccions
generals, una pujada respecte de l'any 2021 que demostra el
compromís d'aquest govern en polítiques tan importants com
són la cultura, la llengua, la recerca, la modernització, la
universitat, etc., amb accions d'un calat importantíssim i de
gran impacte per fer camí cap a un canvi de model també a
través dels fons europeus.

Per fer-vos més fàcil el fil d'aquesta anàlisi i més detallat el
pressupost començaré per la partida pressupostària que fa
referència a universitat i recerca, després parlaré de la partida
de cultura, tot seguit faré un avanç de la partida pressupostària
de modernització, seguiré amb partida de política lingüística i
finalment acabaré amb fons europeus i l'Oficina de Planificació
i Coordinació d'Inversions Estratègiques.

Així doncs, passaré a presentar l'anàlisi més detallada en la
partida pressupostària que fa referència a la Direcció General
de Política Universitària i Recerca, atès que és la partida més
elevada, més important i representa més de la meitat, un 66%
del pressupost total de la conselleria.

El pressupost per a 2022 que destinarem a política
universitària i recerca és de 103.137.847 euros, açò significa
una pujada del 13,04% respecte de 2021, gairebé 12 milions
més que se sumen a polítiques en matèria d'universitat i recerca.

Per a aquesta conselleria és importantíssim donar suport a
tot allò que fa referència a l'ensenyança universitària a través de
la Universitat de les Illes Balears. Per açò és de justícia
ressaltar l'increment de pressupost més que evident que tindrà
la Direcció General de Política Universitària i Recerca, un gest
que reflecteix la voluntat que tenim per consolidar la
Universitat de les Illes Balears com a una universitat
capdavantera en docència, investigació i transferència del
coneixement.

D'altra banda, la situació COVID ha posat de manifest la
necessitat de seguir millorant en la recerca i el

desenvolupament de les Illes Balears. Per açò, aquest
pressupost demostra que seguim fent passes perquè la recerca
i el desenvolupament tenguin cada vegada més un paper
important en el nostre PIB.

Pel que fa als pressuposts de l'àrea universitària, la Direcció
General desenvolupa actuacions en matèria universitària per un
total de 88.373.258 euros. Açò suposa un augment del 7,89%
respecte de 2021, és a dir 6 milions i mig més per continuar i
desenvolupar actuacions en matèria universitària. 

D'aquests 88,4 milions, 86,5 milions responen a l'aportació
global del Govern a la Universitat de les Illes Balears per al
pressupost 2022, un 7,68% més, una aportació que se segueix
incrementant any rere any i que demostra que seguim treballant
en la millora del finançament de la Universitat de les Illes
Balears. Per tant, contribuïm a donar continuïtat a les polítiques
impulsades anteriorment, que permeten poder mantenir el
finançament dels estudis oficials, així com millorar les
condicions del personal docent investigador i del personal de
l'administració i serveis, una dotació que permet fer efectives
polítiques socials que són fonamentals per a aquest govern, la
reducció dels preus de les matrícules i el manteniment de les
infraestructures del campus.

Ja ho deia a l'inici de la meva intervenció, malgrat la
situació actual, el Govern, aquest govern manté l’esforç
pressupostari en un àmbit estratègic com és l'ensenyament
superior i la recerca i aposta per un model socioeconòmic basat
en el coneixement.

I quines són les transferències més significatives en matèria
universitària? Jo diria que la consolidació i augment de les
transferències de despeses corrents de personal i d’inversions,
amb una transferència nominativa a la Universitat de les Illes
Balears de 70.946.240 euros, una nominativa que augmenta
respecte de l’any anterior un 7,78%.

Els parlava d'actuacions de caire social, aquests pressuposts
inclouen una dotació de 500.000 euros, dins la transferència
nominativa del 2022, per cobrir la reducció dels preus de les
matrícules. Després de quatre anys consecutius de mantenir
congelats els preus universitaris per al curs 2018-2019, els
preus de la primera matrícula, corresponents als serveis
acadèmics dels ensenyaments oficials de la UIB, varen
experimentar una reducció percentual del 10% respecte dels
preus públics vigents per al curs 17-18, en el cas dels estudis de
grau i màster, i del 15%, en el cas dels estudis de màster, que
habilita per exercir activitats professionals regulades.

Així doncs, per a aquest curs 2022-2023 reduirem el preu
de les matrícules, de les primeres matrícules dels estudis de
grau als preus del curs 2011-2012, i al preu de les primeres
matrícules dels estudis de màster habilitant al preu mitjà de la
primera matrícula de màster.

A més a més, la Universitat disposarà d'un total de
5.767.901 euros destinats a complements retributius, amb un
augment del 2,39% respecte de 2021. Pel que fa als
compromisos pendents, es complementarà l’homologació
salarial dels professors interins els quals podran cobrar el cent
per cent dels quinquennis i el personal d'administració i serveis
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passarà a cobrar el cent per cent de la carrera professional, és
a dir, 821.000 euros inclosos dins l'import de la transferència
nominativa.

S’inclou també a la nominativa una partida de 306.674
euros per a promocions en els estudis inicials de la carrera
investigadora, tant d’ajudants com d’ajudants doctors.

I pel que fa a les titulacions, el pressupost del 2022 inclou
una partida de 191.118 euros per a la millora de la
implementació de la doble titulació d'economia i turisme, que
suposen un augment del 97,4%.

Cal afegir-hi també la transferència de 3.186.000 euros de
l'any 2022, corresponent al conveni de finançament dels estudis
del grau de medicina. Açò implica un increment d'un 16,75%
respecte del 2021. Suposa la consolidació d'uns estudis del tot
necessaris en l’aposta per la salut de les Illes Balears.

Pel que fa a l’equipament i al manteniment de les
infraestructures de la facultat de medicina, l’ib-salut aporta un
total de 422.000 euros, aportacions que evidencien l’esforç per
part de les dues conselleries que aposten per la facultat de
medicina.

Amb la voluntat d’augmentar l’oferta de places del primer
curs dels estudis de grau d’infermeria, a partir del curs 22-23
transferim 400.000 euros a la UIB, un increment que suposarà
la creació de 30 noves places.

Pel que fa a la millora de les infraestructures del campus,
les actuacions en infraestructures universitàries també juguen
un paper essencial en aquests pressuposts, amb una partida de
6,2 milions d’euros que suposarà un increment del 30,71%.

Malgrat no provenir dels fons propis, es manté una partida
de 144.000 euros, dins el marc d’un conveni específic
plurianual, per a la segona fase de la implantació de
l’administració electrònica. Com dic, no prové de fons propis,
sinó que està inclosa en el programa operatiu del Fons de
Desenvolupament Regional, conegut com a FEDER, i que
suposa un tema clau de cara al present i futur de la Universitat.

De la partida per a la millora de les infraestructures del
campus, s’ha previst que per al curs 22-23 entri en
funcionament el nou edifici interdepartamental al campus de la
UIB, una actuació que compta amb una inversió, per part del
Govern de les Illes Balears, amb fons propis i el fons FEDER.

Els pressuposts de 2022 preveuen també una partida de
50.000 euros a l'Institut de Recerca i Innovació Educativa, una
aportació que prové d'un conveni plurianual per a la
contractació de dos tècnics de suport a les activitats d'aquest
institut.

Dins el marc de la millora de les infraestructures de la UIB,
està previst també fer aportacions per import d’1.064.334
euros, una aportació que anirà destinada a les obres de
canalització necessàries per a la posada en marxa de l’edifici
interdepartamental, el projecte de construcció d’una nova
residència d'estudiants de la UIB i per a l’ampliació de la seu
de la UIB a Menorca.

Quant a les ajudes d’estudiants, destinam 700.000 euros al
programa d’ajuts de desplaçament per cursar estudis
universitaris fora de l'illa de residència a la Unió Europea, amb
un màxim de 600 euros per ajut, 1.100 alumnes podran
beneficiar-se d’aquesta convocatòria, una dotació que suposa
l'augment del 40% respecte del 2021. A més, adjudicam 50.000
euros ajudes complementàries per a aquell alumnat de les Illes
Balears que participa en programes institucionals de mobilitat
per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la
Unió Europea. Aquesta convocatòria preveu una modalitat
específica d'ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’euroregió
Pirineus Mediterrània, amb un total de 12.000 euros
addicionals, la qual cosa suposa 20 ajuts de 600 euros
cadascun.

Ens complau també poder premiar els millors expedients
acadèmics dels estudis de grau, per açò convocam ajuts per
premiar-los a través d'una partida anual de 30.000 euros. 

D’altra banda, es mantindrà el programa de beques
d’allotjament a la residència universitària amb la finalitat de
fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida
acadèmica del campus universitari. Volem fidelitzar sobretot
aquests estudiants de les illes de Menorca Eivissa i Formentera
i la part forana de Mallorca, perquè puguin optar a un ajut per
estar a la residència d'estudiants.

També es preveu una ajuda específica per a la incorporació
de dones als estudis que imparteixen a l’Escola Superior
Politècnica. Les ajudes es concediran per quatre anys
consecutius a cada una de les persones beneficiàries. Amb
aquesta finalitat es disposarà d’un total de 94.000 euros per a
nous alumnes.

Quant a les relacions entre universitat i Govern, s'han reprès
les negociacions per a un contracte-programa entre el Govern
i la UIB el qual permetrà a la UIB disposar d’un marc de
finançament plurianual amb aportacions addicionals per
objectius que els permetrà posar en marxa el seu propi pla
estratègic, no tenc cap dubte que a principis del 2022 serà una
realitat aquest contracte-programa. Es tracta d’un contracte que
definirà com s’han de dur a terme les aportacions del Govern
en concepte de transferència nominativa de despeses corrents,
de personal i d'inversions, així com el finançament per resultats
i objectius estratègics.

Els parlava abans d’ajudes a l’alumnat de les Illes Balears,
amb aquests pressuposts també comptam amb ajudes per a la
formació de professorat universitari, dins el marc per millorar
la competitivitat de la UIB tenim previst iniciar un programa de
formació de professorat universitari en àrees amb dèficit
estructural de professorat acreditat. Amb aquest objectiu
iniciarem un programa d’ajudes de formació de professorat
universitari amb l’oferta de 9 ajudes de 4 anys de durada, dins
l'any 2022, i la despesa serà de 86.112 euros.

Una qüestió de política universitària important és la
transformació progressiva de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears, els pressuposts del 2022
contemplen un augment del 4,15%, amb una aportació de
358.344 euros. Açò suposarà que la AQUIB tengui
consideració d’entitat i pugui tenir, al llarg d’aquesta
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legislatura, l’acreditació d’acord amb els estàndards europeus;
és a dir que pugui dur a terme les funcions que li pertoquen
com a agència, així com les que desenvolupa l’ANECA o
l’agència catalana. Som conscients que és un procés llarg, però,
per això mateix, i perquè la transformació sigui possible
necessita d'inversions. A més a més, es contempla la
incorporació a les seves funcions la d’avaluació de la recerca
de les Illes Balears, açò suposarà que l’agència pugui avaluar,
d’acord amb criteris objectius, les avaluacions de la recerca de
les Illes Balears.

Si vaig molt de veres, diguin-m’ho.

Fins ara els he parlat de política universitària.

Pel que fa als pressuposts a l’àrea de recerca, la Conselleria
de Fons Europeus, Universitat i Cultura destinarà 14.764.589
euros a la recerca, 14,8 milions que suposen un increment del
58,2% respecte dels pressuposts del 2021. És evident que ens
queda molt de recorregut a fer en polítiques de recerca a les
Illes Balears i es fa necessari un procés progressiu que es vagi
incrementant. No obstant açò, les dades que presentam avui
amb els pressuposts de 2022 van en aquesta direcció. 

La crisi sanitària i econòmica causada per la pandèmia, ha
evidenciat que la recerca i el desenvolupament i la innovació,
són elements essencials per al futur. Per açò, des de la
conselleria i des d'aquest Govern, els esforços van dirigits
perquè la R+D+I, tinguin un paper rellevant als nostres
pressuposts. Amb aquest important increment, es mantenen les
convocatòries plurianuals, encara en vigor, i alhora es
promouen noves actuacions destinades a consolidar
l'excel·lència científica, l'atracció i la retenció de talent, a més
d'un impuls a la posada en marxa i generació de noves
infraestructures científiques. 

Destacar que als pressuposts de 2022 s'incorpora un
augment de 4,8 milions d'euros, destinats a intensificar la
incorporació de personal investigador i l'excel·lència científica,
mitjançant la signatura de convenis amb els principals
organismes públics d'investigació presents a les Illes Balears,
amb cofinançament europeu, a través dels fons FEDER.
D'aquests convenis entre conselleries i les OPI, es dissenyaran
conjuntament les eines necessàries per dotar-les de recursos a
fi d'agilitar i consolidar el seu camí cap a l'excel·lència. 

Com ja anunciàrem, tot i que els pressuposts en matèria de
recerca encara no ho contemplen, comptarem amb una injecció
d'uns 3 milions d'euros per part del Ministeri de Ciència, per a
l'execució de dos projectes aconseguits per les Illes Balears a
la convocatòria Proyectos complementarios de I+D+I. Es
tracta de dos projectes importantíssims, un de biodiversitat i
l'altre d’astrofísica. 

Comentar també que disposarem de 4 milions extraordinaris
de la convocatòria Investigo del Ministeri de Treball, una
partida extraordinària que gestionarem amb la Conselleria de
Treball. Açò permetrà poder incorporar els joves investigadors
i tècnics de suport a la recerca, al sistema científic balear. A
més a més, comptam amb convocatòries i convenis ja en vigor
i que tindran continuïtat amb aquest projecte de pressupost.
Comptam amb una convocatòria de formació de personal

investigador i una convocatòria per a la incorporació de
personal investigador. Es tracta d'una política clau, per tal de
qualificar i fer tot allò possible perquè la Universitat i tota
l'estructura científica de les Illes Balears pugui comptar amb un
personal adequat. Comentar també que la convocatòria per a la
incorporació de personal investigador es veurà incrementada
quant a beneficiaris gràcies a la intensificació, a les
convocatòries de contractes postdoctorals, així com la
incorporació del programa Vicenç Mut estabilitat. 

Aquests pressuposts contemplen, com no podia ser d'altra
manera, actuacions a les infraestructures científiques. Per una
banda i en procés d'execució trobam l'adaptació d'un espai a
l'edifici científic tècnic de la Universitat per a la instal·lació de
laboratoris compatibles amb la tasca de recerca de l'Institut
Universitari de Ciències de la Salut. En segon lloc, el
desenvolupament del pol marí, amb la construcció de la seu del
Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears, ara ja en
fase de licitació, una obra que compta amb la col·laboració dels
fons FEDER i dels fons propis del CESIC. Per al Govern de les
Illes Balears, aquesta actuació és importantíssima. Ho hem
repetit i hi hem insistit en diverses ocasions i és que a les Illes
Balears no hi haurà economia verda si no hi ha economia blava.
Som unes illes enmig de la mar i poder comptar amb un espai
d'investigació oceanogràfica és fonamental. 

I finalment durem a terme distintes actuacions a les
estacions d'investigació. Com ja sabeu, disposam de dues
estacions científiques: l'estació Jaume Ferrer a la Mola de
Menorca i l'estació a Formentera. A ambdues estacions es
duran a terme inversions per millorar les seves dependències. 

També, i així com hem anunciat, posem en marxa la Llei de
la ciència, que ja ha passat a exposició pública i, per tant,
iniciarem la seva tramitació per la seva aprovació al Parlament
al llarg de 2022. La Llei de la ciència suposarà la posada en
marxa de diferents mecanismes, per donar un impuls necessari
a la ciència de les Illes Balears. Com deia, permetrà la creació
de la Institució de Recerca de les Illes Balears, l’IDIB, una
entitat dirigida a la captació i atracció de talent científic i
investigador per a la seva incorporació al sistema de ciència de
les Illes. En aquest sentit, els pressuposts que avui presentam,
tindran com a objecte fer una primera passa en polítiques
d'atracció i retenció de talent, talment amb convocatòries
competitives. Estam fent passes en el camp de la ciència. 

I, finalment, es preveu l'esperada posada en marxa del
complex científic de recerca, desenvolupament i innovació
ubicat al Parc Bit on, a més d’allotjar l’Institut de Recerca, es
duran a terme actuacions derivades dels projectes
complementaris, amb la instal·lació d'un súper computador,
destinat a millorar la tasca dels nostres investigadors i generar
sinergies entre Universitat i empresa. 

Canviam d'àrea. Passam ara als pressuposts de cultura. Els
comentava abans, posant la recerca com a exemple, de l'aposta
d'aquest govern per fer camí cap a la diversificació econòmica
i la transformació del model productiu de les Illes Balears. I ho
faig ara també parlam de cultura, com una eina capaç de
transformar les mirades, les persones i el món. Fomentar
l'esperit crític a través de la cultura i el coneixement, a fi de
generar ciutadans i ciutadanes lliures, és també responsabilitat
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de l'administració. I és una premissa que no hauríem de perdre
mai de vista a les nostres polítiques d'actuació. Conscients del
camí que ens queda encara per fer, aquests pressuposts són la
mostra que a partir d'un full de ruta clar, des de la
responsabilitat i la voluntat que aquest canvi sigui real, tot és
possible. 

Així doncs passaré a detallar les xifres concretes. Crec
importantíssim recordar i tenir present que durant els anys 2020
i 2021, el sector cultural s’ha vist immers en una situació
complicadíssima i que el paper del Govern amb la inversió
pública en matèria de cultura, ha estat fonamental per al
sosteniment del sector. Aquests pressuposts són una mostra de
suport a tot el sector i alhora donen continuïtat al treball iniciat
a l'inici de legislatura. 

La partida pressupostària que gestionarem des de la
conselleria, pel que fa a cultura, representa el 18% del
pressupost global de la conselleria. I és que per a aquest 2022
destinarem a cultura 27.859.401 euros. D'aquesta quantia,
destinarem 6.263.000 euros a l'atenció a biblioteques, arxius i
museus, com són la Biblioteca Pública de Palma, la Biblioteca
Pública de Menorca, a Maó i també el seu arxiu evidentment,
l'Arxiu del Regne de Mallorca i els museus de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. 

Com bé saben, la gestió del Museu de Mallorca, el Museu
de Menorca i la Biblioteca Pública de Menorca estan
transferides als consells insulars. I en aquest cas, el paper que
juga el Govern, és el de la gestió de les despeses de personal.
En el cas concret de la gestió de les despeses de personal a
Menorca, anunciar que per al pressupost de 2022 la conselleria
destina a Menorca de capítol 1 un 20% més de pressupost, amb
aquest augment de la partida donant resposta a una
reivindicació històrica, a la dotació de cinc noves places, de les
quals quatre ja ofereixen servei. D'aquestes cinc noves places,
tres són per a la biblioteca pública i dues per al Museu de
Menorca. 

Entre els centres de gestió del Govern de les Illes Balears,
destaca l'increment que experimenta el Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera, el MAEF, amb una pujada del 34,6%.
El MAEF comptarà amb un pressupost d’1,6 milions. A més a
més, comptarà amb la celebració del Congrés Internacional
d'Arqueologia Púnica Fenícia, que tindrà lloc entre el 2022. I
per incidir en els treballs de conservació i restauració de la
necròpolis i béns del museu, s'incrementa aquest pressupost. 

A més de les inversions per millorar equipaments i dotar de
noves infraestructures públiques les nostres illes, des de la
Direcció General de Cultura apostam també per la
col·laboració amb fundacions i consorcis, on hi participa el
Govern de les Illes Balears, entre els quals hi trobem el Museu
del Baluard a Palma, la Fundació Robert Graves, el Museu
d'Art Contemporani d'Eivissa, l'Institut Ramon Llull, la
Fundació Menorquina de l'Òpera, el Teatre Principal de Maó
i un llarg etcètera; una col·laboració, que sumant els capítols 4
i 7, la Direcció General de Cultura hi destina més de 18 milions
d'euros. 

Entre l'etcètera del qual parlava abans, mantindrem el
compromís amb la candidatura de Menorca Talaiòtica per ser

declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat. Com saben, és
l'única candidatura que ha presentat l'Estat espanyol i el nostre
desig és que acabi convertir-se en una realitat aquest 2022. 

Fruit d'aquest creixement pressupostari dins cultura, trobam
actuacions també com la rehabilitació de Can Junyer, per
convertir-lo en un centre de creació i recerca de Llucalcari, la
posada a punt dels equipaments del Centre Internacional de
Fotografia Toni Catany i la col·laboració amb el Teatre d'Inca,
entre d'altres. 

Fins ara els he parlat de polítiques culturals i línies
d'actuació que es fan realitat des de la direcció general. No
obstant, cal també tenir present que moltes d'aquestes
actuacions es realitzen també a través de dues entitats públiques
fonamentals per a la cultura, l'Institut d'Estudis Baleàrics i
l’Institut d'Indústries Culturals. 

Pel que fa a l'Institut d'Estudis Baleàrics. Mantenim el
mateix pressupost de 2021 i donam continuïtat a les polítiques
ja iniciades a l'inici de legislatura. Comptam, doncs, amb un
pressupost de 4,7 milions d’euros dels quals 4,2 milions
provenen de la Direcció General de Cultura i la resta de la
Direcció General de Política Lingüística, amb 425.000 euros
per a les funcions d’ensenyament del català a la població
adulta, fora de l’ensenyament reglat i foment de l’ús del català.

Dins les principals accions que desenvolupa l’Institut
d’Estudis Baleàrics trobam el programa d’ajudes i la Fira B, es
tracta d’ajudes per a tots els agents culturals, empreses,
autònoms, associacions, creadors i investigadors, i no només
açò, es tracta d’ajudes que abasten tot el procés creatiu, des de
les idees fins a la seva producció, en total des de l’IEB
destinam més de 2,8 milions d’euros a aquest programa de
subvencions.

Com els deia, des de l’IEB continuam amb les ajudes de la
projecció exterior, de les arts escèniques, de les arts visuals, de
la literatura i del pensament, seguim també amb les ajudes a la
recerca del procés creatiu, amb una línia específica per a joves
creadors i una altra per a la generació intermèdia.

Finalment, vull destacar que mantenim també les ajudes a
la recerca i a la investigació d’humanitats i cultura, així com les
ajudes als estudis locals.

Passam ja a l’Institut d’Indústries Culturals. L’ICIB és qui
experimenta la pujada més gran, amb un augment del 145%,
passa del 1.250.000 euros del 2021 als 3.066.000 euros per a
aquest 2022. Es tracta d’una pujada importantíssima en la qual
es consolida l’augment de la convocatòria de producció
audiovisual i passa a gestionar partides de fons europeus per a
inversions en millores d’infraestructures en teatres, auditoris,
carpes de circ, sales de música i altres edificis multidisciplinars.
Així doncs, l’ICIB comptarà amb una partida d’1.245.000
euros provinents dels fons europeus, per a millores
d'infraestructures de les arts escèniques i la música.

A més a més, els fons europeus aniran destinats a la
modernització i digitalització de les sales de cinema de les Illes
Balears amb una partida de més de 370.000 euros.
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Deixi’m que aprofiti per fer una reflexió i és que en aquests
pressuposts es constata l’aposta del Govern de les Illes Balears
per una cultura pensada, tant pels qui creen, amb línies d’ajuts
específics que inclouen la creació, la recerca i la projecció
exterior, com pels que la reben, els ciutadans, en avançar així
en la creació d’equipaments que marcaran les polítiques
culturals i establiran les bases de la projecció de la nostra
cultura.

Finalment, no podem acabar l’explicació dels pressuposts
de cultura sense abans destacar la tasca que desenvolupa la
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Per la seva
part, la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears
comptarà amb un pressupost de més de 6 milions d’euros que
provenen de la conselleria. No obstant, el seu còmput global
ascendeix 11,3 milions d’euros si comptem els avanços en la
construcció de la nova seu de l'orquestra, la Capsa de Música,
fruit de la col·laboració publicoprivada que compta amb les
aportacions de la Fundació Kühn i Fundatur. Entre els seus
projectes més importants per a l’any 2022, cal destacar que
compten amb l’edició i producció de l'òpera de l'Arxiduc,
l’edició de l’Arxiu Samper i el concurs de cant Joan Pons. Així
com ens omple de felicitat poder anunciar que la nova
temporada preveu el nombre més grans de concerts de la seva
història.

Fem un salt i passam a parlar de modernització i
administració digital. Coincidireu amb mi que ara més que mai
és vital millorar la modernització de l’administració pública,
volem una administració pública que aposti per la tecnologia
com a mitjà, que sigui capaç de seguir el model de
transformació digital permanent, per açò aquest govern aposta
per tenir accés a dades digitals i incorporar les noves
tecnologies en l’elaboració de les polítiques públiques, des del
seu disseny fins a la seva implementació i avaluació, mitjançant
un procés que al cap i a la fi genera valor a la ciutadania.

La modernització de l’administració pública ens permetrà,
com dic, garantir l'accessibilitat als serveis públics i facilitar les
interaccions a les diferents administracions; ser capaços de
simplificar els processos administratius a través de la
digitalització i facilitar l'accés dels tràmits a través dels distints
dispositius és un dels grans reptes de la Direcció General de
Modernització.

Dit açò, el pressupost per a la Direcció General de
Modernització i Administració Digital per al 2022 és de
14.804.182 euros, un augment del 16,7% respecte del
pressupost del 2021; és a dir, més de 2 milions respecte dels
pressuposts anteriors, els quals se sumen a polítiques
d’immersió digital, de gestió de sistemes i tecnologies de la
informació, a polítiques d’atenció ciutadana, també a polítiques
d’ordenació ,  regulació i desenvolupament de
telecomunicacions.

A aquests 14,8 milions de la Direcció General de
Modernització i Administració Digital se’ls hauran de sumar
també els 17,3 milions de la secció 33, dels Serveis comuns
tecnològics del Govern de les Illes Balears, respecte dels quals
la direcció general exerceix les competències, però no es
reflecteixen en el nostre pressupost.

A tot açò, també vull afegir que a partir del 2022 la partida
que anava dirigida a l’arxiu general d’administració passarà a
ser competència de la Direcció General de Modernització,
anteriorment havia estat gestionada per la Direcció General de
Cultura; es tracta d’una partida pressupostària que es veurà
augmentada de forma considerable en passar de 230.800 euros
a 530.800 prevists per a 2022. Aquest traspàs de competències
ve lligat a un projecte d’adequació i trasllat de l'arxiu general
del Govern de les Illes Balears tant a Son Tous com al Parc Bit.

Amb els pressuposts que destina la conselleria, la Direcció
General de Modernització i Administració Digital,
desenvoluparem accions com l’acceleració de la implantació de
l'administració electrònica, la creació dels nous i millors serveis
d’atenció ciutadana, així com potenciar la resiliència de
l’administració amb la creació de sistemes d’autentificació i de
signatura electrònica i millorar també les infraestructures de
sistemes i de telecomunicacions. Vull destacar que, pel que fa
al projecte de l’administració electrònica, aquest continuarà
amb un nou contracte al qual s’afegiran noves empreses.

A més a més, és necessari també implementar noves
polítiques de seguretat i protecció de dades que permetin
assegurar els requeriments de seguretat, per açò, dins el 2022
destinarem recursos al desenvolupament de les polítiques en
ciberseguretat.

La partida pressupostària més important la trobam a la
immersió digital amb 4,7 milions d’euros, per continuar
desenvolupant i posar en marxa distintes accions dins el 2022
22. Es tracta d’una partida importantíssima que creix moltíssim
respecte del 2021.

També podem destacar alguns projectes com, per una
banda, la creació d’un nou portal de gestió documental el qual
facilitarà tant la gestió interna com l'accés a certs documents als
ciutadans i investigadors. Dins el 2022 comptarem també amb
projectes com són la creació d’una oficina pilot d’assistència en
matèria de registre al velòdrom de les Illes Balears, dotada d’un
nou sistema de digitalització, gestió de cues, cita prèvia i
informació interactiva. A més, comptarem amb la instauració
de polítiques de gestió documental de la CAIB així com
posarem les bases per desenvolupar el Pla estratègic digital de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D’altra banda, i malgrat que les línies d’ajut que tot just el
citaré no les trobareu al pressupost, ja tenim confirmat el seu
finançament mitjançant els fons de recuperació i resiliència que
rebrem via conveni. Aquests fons seran destinats, com dic, per
a la realització de línies d’ajuts en telecomunicacions i banda
ampla; ajudes a la millora d’infraestructures de
telecomunicacions a edificis; bons d’accés a internet per a
col·lectius vulnerables; ajudes a l’accés a banda ampla per a
polígons industrials i centres logístics; ajudes a la millora de la
connectivitat dels centres públics de referència i serveis
públics; i la formació als ciutadans per a la reducció de
l’escletxa digital.

Per altra banda, mantenim les partides pressupostàries
destinades a transferències a institucions públiques, com són la
Fundació BIT i l’entitat pública empresarial de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears.
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Pel que fa a la Fundació BIT, a diferència de la direcció
general, els seus pressuposts són prou diferents, ja que la major
part del seu pressupost es troba constituït per encomanes que es
realitzen a les distintes direccions generals del Govern: gestió
de projectes, serveis de calls centers, serveis tecnològics com
l’elaboració d’aplicacions, personal de suport, etc. En aquest
sentit, la Direcció General de Modernització destinarà per als
pressuposts del 2022 quasi 1 milió d’euros a la Fundació BIT,
una aportació que permetrà donar continuïtat a moltes
actuacions ja iniciades el 2021, es tracta d’actuacions internes,
però també de suport a les administracions públiques i d’impuls
a les empreses.

Finalment, trobem l’IBETEC, l’empresa pública seguirà
avançant en la implantació dels serveis de telecomunicacions,
internet, TDT i TETRA. En aquest sentit, i des de la Direcció
General de Modernització i Administració digital, seguim
apostant pel seu funcionament i donant continuïtat a les seves
accions. Per açò mantindrem la transferència respecte del dos
2021 amb una dotació de 3.615.000 euros.

Ara passaré a parlar-los dels pressuposts en matèria de
llengua, per tant, ja entram en matèria de política lingüística. 

Des del Govern de les Illes Balears es treballa des de la
voluntat de màxim consens al voltant de la política lingüística,
però també des de la coordinació entre les diferents institucions
i entitats cíviques. 

És important destacar que tota la feina a favor de la llengua
catalana suma, no només la pressupostària, i amb això em
referesc que tothom hi pot aportar des de l'entorn i de la manera
que sigui més propera a cadascú. D'altra banda, i abans d'entrar
en xifres, crec que també és essencial posar èmfasi en aquest
apunt, la llengua ha de ser un valor transversal, no partidista,
per tant, tothom serà benvingut en la defensa de la recuperació
de la llengua pròpia de les Illes Balears.  

El pressupost que destina la conselleria a política lingüística
per a l'exercici de 2022 és de 3.400.000 euros, augmentem la
partida en més de 400.000 euros, és a dir, un 13,4% més
respecte de l'any 2021. Es tracta d'un pressupost que, a través
de diferents polítiques d'acció, treballa la promoció i la
normalització de la llengua catalana. 

Els eixos principals i prioritaris són: la defensa dels drets
lingüístics dels ciutadans, l'acreditació del coneixement de la
llengua catalana, treballar per assegurar la continuïtat del
patrimoni lingüístic dels joves i nous parlants a través d'accions
com són, per exemple, el projecte de dinamització lingüística
territorial dotant-nos de mitjans de comunicació en català, la
promoció i coordinació de les actuacions en matèria de
normalització lingüística, i finalment els estudis i formació
especialitzada.

Les accions més importants quant a quantitat són a la
transferència de l'Institut d'Estudis Baleàrics amb l'objectiu de
donar suport per a les funcions d'ensenyament en català a la
població adulta fora de l'ensenyament reglat i el foment de l'ús
del català, evidentment. Es tracta d'una actuació fonamental a
la qual des de política lingüística destinem 425.000 euros.

D'altra banda, trobem també les actuacions de foment de
l'ús de la llengua catalana amb una convocatòria de
subvencions adreçada a ajuntaments i entitats sense ànim de
lucre. Aquesta convocatòria compta amb una partida
pressupostària de 250.000 euros i -com saben també- una
partida importantíssima dels pressuposts de política lingüística
és la convocatòria de subvencions per als mitjans de
comunicació en català a les Illes Balears, 675.000 euros
destinats a premsa diària, premsa local, premsa telemàtica
especialitzada, ràdios i televisions que pretenen dotar-nos de
mitjans de comunicació en català com a instruments
imprescindibles de normalització lingüística i de pluralitat. 

Cal destacar també el projecte d'inversió per a la promoció
de l'ús del català a l'àmbit judicial de les Illes Balears en el
marc de la campanya “La justícia també en català” a la qual
destinarem 50.000 euros. 

Finalment trobem l'aportació a la Universitat de les Illes
Balears que compta amb una partida de 90.000 euros per a la
formació especialitzada, cal destacar la subvenció nominativa
per als tres gabinets de la Universitat: la d’onomàstica, la del
centre de documentació sociolingüística i la d'assessorament
lingüístic per als mitjans de comunicació a la UIB.

Ja acabant i entrant al final d'aquest pressupost, toca parlar
dels fons europeus. Ens trobem en un moment en què cal obrir
camí cap a una nova realitat i és precisament açò el que
representa el Pla d'Inversions Estratègiques de les Illes Balears
amb la contribució dels fons europeus per fer-ho possible,
tenim la visió, tenim els plans i tenim el finançament.

Sense cap mena de dubte l'adequada gestió de tots els
recursos procedents de la Unió Europea ha estat sempre
fonamental, però ho és ara encara més en l'escenari actual en
què ens trobem i ho és també per la dependència del
finançament extern.

Tant els pressuposts de la Direcció General de Fons
Europeus com els de l'Oficina de Planificació i Coordinació
d'Inversions Estratègiques responen a una estructura i
planificació a mitjà i llarg termini. 

Pel que fa a la Direcció General de Fons Europeus, aquesta
conselleria hi destina un pressupost d’1.057.000 euros. Açò
suposa un increment del 27,4% respecte dels pressuposts de
2021. 

Bàsicament el que s'ha pressupostat és la capacitat de gestió
en la identificació de les necessitats a cobrir. Amb l'augment
pressupostari consolidem els avanços de la legislatura anterior
per poder garantir una estructura forta, dinàmica i professional
que ha estat capaç de guanyar-se la confiança de les autoritats
nacionals i comunitàries. 

Els posaré un exemple: a les Illes Balears s'ha justificat fins
el dia d'avui el 93% dels fons FEDER del període 2014-2020,
una justificació -això és important- que es troba molt per
damunt del 65% de les comunitats autònomes i del 58% d'àmbit
estatal, 93% Illes Balears, 65% mitjana comunitats autònomes,
58% estatal.
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Els parlava de garantir una estructura forta, dinàmica i
professional, que permetrà que dins el 2022 arranquin els nous
programes d'inversió dels fons FEDER i dels Fons Social
Europeu a Balears que es configuraran com una palanca
addicional no només per invertir en la recuperació a curt
termini, sinó que també garantiran la prosperitat a llarg termini.

Els principals objectius de la Direcció General de Fons
Europeus per a 2022 són aconseguir el cent per cent de
l'execució dels fons FEDER i del Fons Social Europeu del 14-
20, preparar la programació dels fons de política de cohesió per
al període 2021-2027 i impulsar l'execució dels 300 milions
d'euros addicionals corresponents als fons React-EU.

Finalment acabaré la meva intervenció parlant del
pressupost que destinarà la conselleria a l'Oficina de la
Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, de la
mateixa manera que ens passa en la Direcció de Fons Europeus
els pressuposts destinats a l'oficina bàsicament responen a uns
pressuposts de gestió i estructura. És una oficina de nova
creació -com saben- que respon a la necessitat de crear noves
estructures organitzatives i mecanismes de gestió i sistemes de
governança a fi de poder comptar amb una estructura sòlida per
fer front a les estratègies de les Illes Balears. 

Es tracta d'una oficina que té per endavant molt recorregut,
i dic recorregut no només en les seves tasques de planificació
i coordinació, sinó també d'estructura. Els seus primers
pressuposts complets compten amb una partida de 795.239
euros. 

Ja per acabar i per no estendre'm més en la presentació del
pressupost del Govern de les Illes Balears per part d'Hisenda i
aprovats al Consell de Govern el passat dilluns 8 de novembre,
crec que estam davant d'uns pressuposts de govern i de la
conselleria que posen les bases per a un futur esperançador amb
actuacions a curt, mitjà i llarg termini.

I, si em permeteu, com diu la dita popular i com bé ens
deixa la saviesa popular, la saviesa dels pagesos, de Tots Sants
a Sant Martí sembra si vol collir. 

Així que moltíssimes gràcies, gràcies a tot l'equip i a tots
vosaltres, diputats i diputades, moltes gràcies per la vostra
atenció, estic a la vostra disposició per qualsevol qüestió o
dubte.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Ara tocaria fer una suspensió de
45 minuts, però demano als senyors portaveus si estan d'acord
a continuar la sessió... Hi estan d’acord, no?

Abans de procedir a passar al torn de preguntes, he de
demanar al conseller si contestarà globalment o
individualment... Globalment? Gràcies, conseller. 

Així, doncs, comencem els diferents torns, en primer lloc
passarem la paraula al portaveu del Grup Parlamentari Popular
el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
bon dia, Sr. Conseller, molt bon dia a tot l'equip que tenim avui
aquí. Bé, jo intentaré ni tan sols esgotar el temps de la
intervenció. Vostè, Sr. Conseller, ha fet una explicació molt
detallada del pressupost de la conselleria, tal com evidentment
corresponia a la sessió de compareixença d'avui. 

Jo li vull agrair aquesta explicació concreta de la
conselleria, però com que més o menys ens han quedat clar les
seves explicacions a mi m'agradaria anar al que no ha explicat,
a allò a què vostè no ha fet referència, i jo crec que n’hi hauria
d’haver fet perquè crec que si avui vostè, Sr. Conseller. és aquí
en aquesta sala explicant... sent conseller de Fons Europeus és
perquè se li havia de donar... o així ens ho va dir la presidenta
Armengol, s’havia de donar un pes específic al que són fons
europeus donades les circumstàncies dels suposats..., i pareix
ser que serà així, les quanties en matèria de Next Generation
que es rebran de cara al futur.

I això és justament allò a què jo em volia referir avui,
perquè tal com li dic vostè representa una conselleria que ha de
tenir -diríem- unes competències transversals en el conjunt del
Govern de les Illes Balears perquè vostè hi ha fet referència
molt breument, però  ha fet referència a aquesta estratègia
d'inversions, les inversions estratègiques, a aquest pla estratègic
autonòmic, hi ha fet breu referència i això és el que jo li
volia..., ja dic, volia que ens ho explicàs un poquet, perquè ja
li ho dic, jo crec que és una qüestió transversal.

Vostè té la competència i en principi, i aquesta és la primera
pregunta que jo li volia fer, és: vostè ha definit l'estratègia
d'inversions?, o més bé, l'estratègia d’inversions, ja l'han
aprovada en Consell de Govern, el varen aprovar en inversions
en Consell de Govern, jo li volia demanar si les prioritats per
al pressupost del 2022 de forma transversal per al conjunt de
conselleries les han definit, o no vostès des de fons europeus,
les prioritats d'inversió, en el primer exercici, en els qual ja
rebrem quanties elevades de fons europeus; si les prioritats les
ha definit la conselleria o no. Jo crec que les hauria de definir
la Conselleria de Fons Europeus, a la distribució. Per tant,
aquesta seria un poc la primera pregunta.

La segona pregunta que li volia fer, atès que deriva de la
primera, és..., esper que ens pugui contestar, si no pogués
contestar no passa res, vull dir, jo aquí venim a recaptar
informació, ... des d'un punt de vista global els pressuposts, ens
han dit per activa i per passiva, que arribaran a les Illes Balears,
ara ja serà més ja ho sabem, 311 milions d'euros dels fons Next
Generation.  Això ho ha dit públicament la consellera
d'Hisenda moltes vegades, vostès coneixen les xifres. D'aquests
311 milions d'euros n'hi ha 115 que han arribat enguany, al
2021, que s'incorporaran via capítol 8, ja estan pressupostats de
fet, en el capítol 8 d'ingressos, 115 milions, i aniran a despesa
que es farà el 2022, en el pressupost de 2022. Bé idò, la
pregunta és: si són despeses amb finançament afectat, per què
hi ha pressupostats 223,1 milions d'euros -223,1 milions
d'euros-, i ens diuen que rebran, amb la incorporació de 115,
311 milions d'euros? Si estam parlant de despeses amb
finançament afectat i previsiblement estam amb una cobertura
del cent per cent, per què ingressam 311 i n'hi ha pressupostats
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223? Ens en falten 90, Sr. Conseller, segur que té una
explicació, eh?, vull dir..., no tenc cap dubte ni un que té una
explicació però, en principi, si no anam errats, eh?, segurament
anam errats nosaltres, si n’hi ha 311 a ingressos, n’hi hauria
d'haver 311 a despeses. Per què no n’hi ha 311 a despeses i n'hi
ha 223? Ens en falten 90, on són?, bé, 88. On són aquests 88?

Per altra banda, li parlava de la priorització d'inversions
dins el Pla d'inversions, que vostès l'han fet a llarg termini i hi
posen fons europeus, FEDER, altres..., ecotaxa, bé, ara a
l'ecotaxa ara ja no sabem si la posaran o no perquè, en fi, ja no
té caràcter finalista, ja ho sabem...., fons propis... En fi, el que
sigui, no? Vostès fan aquest pla d'inversions i evidentment de
cara a 2022 inicien aquest pla d'inversions. Jo li volia preguntar
el que li he dit abans, han pactat aquest pla d'inversions per a
2022 el que ja s'ha d'executar o començar a executar al 2022,
en el famós Pla de reactivació econòmica, Sr. Conseller? Vostè
ho ha pactat, a això? 

Li pregunt això perquè, per exemple, vostè ho ha citat
breument, jo veig aquí ”despeses amb finançament afectat”,
secció 21, la seva conselleria, no?, i efectivament vostè ho ha
dit, aquí hi ha -a part de FEDER, no?- Next Generation, ajudes
a sales de cinema, molt bé, 371.000 euros, vostè els ha citat;
modernització infraestructures arts escèniques i música, vostè
també, 1,2 milions d'euros, ho ha citat; actuacions en patrimoni
693.000; dotacions en biblioteques 258.000; i digitalització
patrimoni documental, 238.000.

I, en base a això, jo li volia preguntar..., per cert, ens ha dit
que ja tenien tancades una sèrie de quanties addicionals per
temes tecnològics. No he entès bé la quantia que ens havia dit
que ja tenen tancada, si ens la pot dir, la quantia, ens aniria bé
perquè això efectivament no surt en els pressuposts i és una
novetat. Però, per exemple, coses que ens resulten un tant
estranyes, vostè té competències, té la Direcció General de
Modernització i d’Administració Digital, vostè ens ha dit que
havia pujat, és cert, ha pujat el pressupost però jo no veig ni un
euro de fons europeus Next Generation en matèria de
digitalització de l'administració autonòmica. Jo crec que és un
dels eixos prioritaris del Pla de recuperació, per què no hi ha ni
un euro a la seva conselleria?, arribarà algun euro el 2022?,
tenen prevista alguna qüestió en aquest sentit? Li ho dic
sobretot perquè des del Partit Popular pensam que fa
moltíssima falta que l'administració passi de ser un problema
per als ciutadans, quant a burocràcia i tràmits, que són eterns,
i que els ciutadans, els administrats, estan amargats; jo crec que
som tots conscients que la digitalització és clau per poder
avançar en aquest sentit i donar un servei als ciutadans com
toca. I com que no hi ha ni un euro aquí pressupostat, idò ens
agradaria saber si de cara al futur esperen alguna decisió en
aquest sentit.

I, en segon lloc, també d'una forma un tant sorprenent, i
vostè també en té competències, vostè té la Direcció General de
Política Universitària i Recerca, i dins Recerca hi ha Innovació,
jo pensava que en matèria d'innovació també hi hauria fons
europeus Next Generation i resulta que no hi ha ni un euro.
Pensen rebre algun euro el 2022?, si el reben, supòs que
generaran crèdit i faran les actuacions pertinents. Quina
previsió hi ha en aquest sentit? Ens preocupa que no hi hagi

dotacions en matèria de recerca i innovació, que jo crec que
també és un dels eixos prioritaris del Pla de recuperació.

Addicionalment, li reiter la pregunta de si hem pactat o no
el tema de què s'executarà amb temes de fons europeus el 2022
perquè a nosaltres ens preocupa moltíssim el que veim en
matèria, per exemple, del cicle de l'aigua. Per a nosaltres, vostè
ho sap, li ho he dit jo personalment alguna vegada, per a
nosaltres els projectes finançats amb fons europeus del cicle de
l'aigua són una prioritat i la veritat és que... -ara ho estic
buscant, si ho trob-..., la veritat és que..., no estam gaire
contents de les quanties que hem pogut trobar en els
pressuposts, i com que vostè és el responsable de fons
europeus, i entenc -com li deia abans- que vostè té
competències transversals, per tant, hi ha tengut capacitat de
decisió, en aquest sentit, no?

Però és que miri, al Sr. Mir... -i don per fet que no té res a
veure que sigui de MÉS per Mallorca-, al Sr. Mir li han posat,
per exemple, a sanejament i depuració nuclis inferiors a 5.000
habitants, que està molt bé, el títol està bé, li han posat 700.000
euros per a totes les Illes Balears. I a més, miri, per a millora de
la xarxa d'aigua municipal de municipis de menys de 20.000
habitants, vostès han posat 2,6 milions d'euros de Next
Generation. Home... I el demés són, per exemple, sí, posen en
matèria d’economia circular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, ja vaig acabant. En matèria d'economia circular hi posen
15,8 milions d'euros, això sí; però en sanejament i reutilització
d'aigües, sanejament i depuració, etc., les quanties són, al meu
entendre i a entendre del Partit Popular, manifestament
insuficients. Si tenen previst o no fer alguna cosa al respecte,
perquè evidentment les esmenes del Partit Popular ja li puc
anunciar que aniran en aquest sentit perquè, és que les
persones...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Costa, per favor acabi. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Costa. Passam el torn de paraula a la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Gloria
Santiago. 

(Mal funcionament del so)

Esperen un momento que supongo que ahora ara bajarán
de arriba, no..., enseguida vendrán, ayer nos pasó. Espere, no,
no, espere, espere, supongo que ahora vendrán. Es que están
fallando. De todas maneras, me han comunicado que se van a
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cambiar pero que igual tardan dos semanas. Y hasta que los
cambien, pues estamos... Aquí viene el salvador...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Ahora sí, vale. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte, gràcies. Pot començar.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, pues muchas gracias. Gracias, conseller, por
comparecer con muchísimas personas que han venido a
acompañarle. Nosotras consideramos que conseguir que la
Universidad de las Islas Baleares mejore en competitividad y
excelencia es uno de los objetivos también nuestro, vemos que
también es el suyo, y este grupo parlamentario, como socio de
gobierno, no va a dejar de perseguir ese objetivo, alcanzarlo,
coincidimos que es ofrecer desde la universidad pública una
garantía de futuro mejor para cada estudiante, para que viva la
universidad y también para el progreso, la innovación, el
beneficio cultural y social del conjunto de las Baleares.

Nosotros somos conscientes de que se están poniendo todos
los esfuerzos, se están poniendo las mejores voluntades en
conseguir una mejor eficiencia en la gestión y aportación de los
recursos para que la igualdad de oportunidades sea real y no
sea una falacia de la meritocracia.

Hemos visto que se destina este año una partida para ayudar
en el pago de las matrículas mediante la bajada de precios y el
fraccionamiento. Usted ha comentado que será, bueno, una
reducción de las matrículas, pero realmente ¿cuánto es el
dinero que se destina para para esa bajada de precios y que hará
posible también el fraccionamiento de las matrículas?

¿Será la información clara y la burocracia sencilla para que
pueda gastarse ese dinero de la manera más eficiente y que
llegue realmente a quienes más lo necesitan?

¿Se han previsto partidas para agilizar la administración
universitaria?

En su presupuesto han señalado algunas partidas cuyo título
dice así: Potenciar el papel de la Universidad de las Islas
Baleares, ¿a qué se refiere exactamente con ese título?

También se señala un objetivo que reza: Diseñar un nuevo
modelo de financiamiento de la institución universitaria para
potenciar el papel de la UIB como institución universitaria,
competitiva y de excelencia, ¿de que se trata este objetivo?
¿Cuáles son los principales objetivos que se incluirán en esta
partida?

¿Cómo pretenden ustedes mejorar la competitividad y la
calidad de la docencia, la investigación y el conocimiento?

Sobre los programas PortUIB, sobre captación de nuevos
alumnos, ¿podría explicarnos en qué consiste este programa,

los beneficios que puede traer? ¿Se hará en todas las islas? ¿Se
va a territorializar según las necesidades de cada isla?

Respecto a las ayudas, también sobre los programas de
becas de alojamiento que fomenten la integración de los nuevos
estudiantes en la UIB, en la vida académica, ¿cuánto dinero se
va a destinar a esta partida de ayudas? ¿Es una partida general
para todas las islas? ¿Se van a tener en cuenta las islas más
pequeñas?

Sobre el programa para aliviar los efectos de la insularidad,
y la doble insularidad como barrera para cursar estudios
universitarios, ¿qué planes concretos, qué programas concretos,
qué ayudas tienen pensadas llevar a cabo?

Saben de las ventajas de la Residencia de Estudiantes,
sabemos además que los alquileres una opción imposible por el
momento, venimos solicitando que Baleares tenga una red
residencial universitaria con precios bajos, asequibles, que
acoja a quienes estudien en las islas, sin la amenaza de la lista
de espera. Usted es de Menorca, sabe que los estudiantes en las
islas más pequeñas tienen muchas dificultades para venir aquí
a estudiar y, al final, lo que ocurre es que prefieren marcharse
a la península. ¿Podremos decir que en el año 2022 por fin la
UIB va a contar con una nueva residencia de estudiantes?

Respecto a la política lingüística, la lengua de signos,
quiero recordar aquí que también es una lengua y está también
en peligro de extinción, y además, también, es muy minoritaria.
En este sentido, la Oficina de Protección de Derechos
Lingüísticos está para proteger las lenguas de esta comunidad,
la lengua de signos también lo es, y así se declaró por
unanimidad en el Pleno del Parlamento. ¿Cómo va a ponerse en
marcha la Oficina de Derechos Lingüísticos, han previsto una
partida para el tema de asistir los derechos de las personas
sordas?

Creo que todos estamos de acuerdo, que esas personas
también merecen que sus derechos sean reconocidos, igual que
una persona oyente, igual que una persona que se comunica en
cualquier otra lengua de esta comunidad autónoma. Voy a citar
una situación, pero tengo varias que me han transmitido, ayer
mismo, en una reunión, junto a la Federación de Personas
Sordas: una mujer de 58 años diagnosticada de Parkinson,
acude a consulta de neurología con la intérprete de lengua de
signos; el neurólogo decide no hacerle la evaluación
psicotécnicas por considerar que recibir a través del intérprete
las preguntas en lengua de signos y responderlas también en
lengua de signos era algo artificial; no se le hace el test a esa,
señora, su neurólogo habitual, jamás había puesto objeción. Y
voy a citar otro: una mujer sorda, embarazada, se le deniega
que acuda a las sesiones de preparación del parto con su
intérprete de lengua de signos debido al aforamiento; la
comadrona considera que la paciente, mediante la lectura labial
y la imitación de los movimientos de las compañeras, puede
seguir la sesión; finalmente, y desistiendo de su derecho, decide
asistir a dos sesiones, lo cual le invita a abandonar, ya que es
imposible entender lo que allí se explica.

Son cuestiones que han pasado aquí en las Islas Baleares,
tenemos una oficina que protege los derechos lingüísticos,
también la lengua de signos es una lengua.

 



1962 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 81 / 18 de novembre de 2021 

Respecto a la ciencia y la investigación, todas las medidas
que se están llevando a cabo y, efectivamente, son buenas,
consideramos que son muy avanzadas, no es un balance
triunfalista pero sí optimista. La media nacional es del 1,20%
del PIB estatal en ciencia e investigación, ¿cuánto será el PIB
balear que se destine a inversión en ciencia e investigación?

¿Qué programas se plantean para la promoción del talento
como se ha reflejado en estos presupuestos la intención
sostenida tanto por la conselleria como por los grupos que
componemos el pacto de que los investigadores e
investigadoras quieran venir y quedarse a aportar sus ideas en
Baleares? ¿Cómo y con qué programa se va a impulsar la
competitividad?

Sobre agilizar los procesos de convocatoria y selección de
proyectos, ¿se destina dinero a facilitar los trámites
burocráticos? Los procesos son tediosos, engorrosos, la
burocracia no puede ser un obstáculo para acceder ni suponer
una desmotivación para solicitar becas y presentar proyectos.

Respecto a fondos, europeos señalan que una actividad será
la de asegurar la contribución de las Islas Baleares a los
objetivos de crecimiento inteligente, ¿cómo van a hacer esto
posible? ¿Cuánto dinero se investiga concretamente y qué
acciones podremos ver que se dirijan a esos objetivos? ¿Qué
cuantía tienen prevista, por ejemplo, que se destine por islas?
¿Está territorializado, hay alguna cuestión, solamente la
cuestión de la presentación de proyectos, o hay algún otro plan
para que las islas menores también salgan beneficiadas?

En materia de cultura, por ejemplo, ¿qué planes estratégicos
integrales culturales hay previstos respecto a fondos europeos?
¿Se va a poner especial cariño en destinar proyectos,
especialmente a las islas que están más enfocadas al turismo
para poder potenciar otros sectores que no sea el monocultivo
turístico?

Respecto a la modernización digital, la burocracia es
indefensión para la para la ciudadanía, ¿cómo se tiene pensado
y cuánto dinero se va a destinar a mejorar y modernizar la
atención ciudadana? ¿Qué procesos van a ser prioritarios en la
simplificación y la agilización? ¿Hay partidas territorializadas
también por islas? ¿Se aspira a tener una administración basada
en la interoperatividad para facilitar las tramitaciones de
papeleo entre instituciones y administraciones?

Respecto a la cultura, ¿de qué forma se va a ayudar a los
pequeños artistas? ¿En qué medidas concretas se va a traducir
el aumento de presupuesto al Instituto de Industrias Culturales?

En la última reunión que mantuvimos con el sector
audiovisual nos comentaron que haya una falta muy grave de
personal para tramitar las subvenciones en ese instituto, ¿se va
a aumentar el personal para facilitar la tramitación de ayudas,
y así poder repartir el dinero público de forma más eficiente?
En concreto para el sector audiovisual, el presupuesto del
Instituto de Industrias Culturales, ¿cómo va a repercutir ese
presupuesto en la mejora del sector audiovisual?

Desde Unidas Podemos creemos que no basta con
mantener, sino ampliar el horizonte cultural con políticas

activas que posibiliten ese despliegue cultural. ¿Se están
teniendo en cuenta las demandas, totalmente lógicas, del sector
audiovisual en cuanto al hub de Baleares? ¿Qué primeros pasos
van a darse en este sentido?

Y, por último, ¿hay pensadas líneas para impulsar y
favorecer el empleo y posibilitar el futuro a las personas más
jóvenes? Y no solo eso, ¿tienen pensada alguna línea política
para impulsar la imagen de Baleares como tierra acogedora de
cultura, tanto a nivel nacional como internacional? ¿De cuánto
dinero estamos hablando?

Gracias, Sr. Conseller. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Santiago. Passam el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc
Pérez Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Company, primer vull donar-li
les gràcies per aquesta compareixença, que ha estat tècnica i
estrictament orientada als pressuposts, no a altres temes, com
hem sentit en l'anterior intervenció, i vull també felicitar i donar
la benvinguda al seu equip, que em consta, per altres ocasions,
que sempre estan disposats a donar tota la informació i
col·laborar amb els grups de l'oposició.

Bé, la seva conselleria és una nova conselleria, una
conselleria que des del nostre grup parlamentari hem aplaudit
la seva la seva creació, perquè ens trobem a un moment històric
per a la nostra comunitat, un moment històric que pot definir la
prosperitat dels propers anys a la nostra comunitat, i
evidentment la feina que faci la seva conselleria serà clau en tot
aquest procés.

Vostè, no sé si ha estat el subconscient o és que ho tenia
escrit així, però ha dit que partíem d’un any amb bonança
econòmica. És veritat, vostè en el seu cas, sí que té bonança
econòmica perquè se li ha permès fer uns pressuposts superiors
als pressuposts de l'any passat, però això no significa que hi
hagi bonança econòmica, significa que estem rebent un flux de
doblers, de fons europeus molt important, el més important de
la de la història de la Unió Europea i hem de ser prou bons
gestors, perquè aquest flux de doblers europeus sigui beneficiós
per al nostre model econòmic i per a la nostra prosperitat com
a comunitat.

Per tant, estam satisfets que la seva conselleria incrementi
el pressupost, vostè ho ha anunciat, amb 157 milions d'euros.
El que realment definirà si la seva conselleria ha tengut èxit o
no, al final dependrà de la bona gestió de tots aquests projectes,
com ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
transversals, aquesta gestió que vostès gestionaran a través
d'aquesta oficina, que el que està claríssim és que ha de ser
proactiva..., està pressupostada amb 1 milió d'euros l'oficina de
gestió i també amb les oficines de fons europeus, que també
estan gestionades amb diferents fons que ja tradicionalment
venien i que segons vostè, tenim un percentatge rècord en
execució. 
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No m'ha quedat molt clar per què diferencia el percentatge
d'execució de comunitats autònomes i de país. Ha dit que les
comunitats autònomes tenien un 60% d'execució i Espanya un
50. Si em pot explicar, és curiositat, la diferència suposo que
serà per un tema de ministeris, però bé, saber el perquè
d’aquesta diferència. 

Bé, seguiré en la línia que vostè ha seguit en l'explicació del
pressupost. Per a universitat un pressupost de 103 milions, el
63% del pressupost de la seva conselleria. I aquí sí que no ha
enganat, vostè ha parlat de Recerca més Desenvolupament, no
ha afegit la I d'Innovació. Una recerca i desenvolupament que
és importantíssim que es potenciï a les nostres illes,
evidentment, per tant, és important la famosa Llei de ciència -
dic famosa, perquè ja porten molts d'anys que s'havia de fer i
finalment ara es tramitarà- ha de gestionar o ha d'afavorir que
els científics de les nostres illes puguin tenir estabilitat en la
seva feina i en els seus projectes i, per tant, evidentment estem
molt interessats que tot aquest procés es gestioni i la Llei de
ciència, que surti d'una manera favorable per a la nostra
universitat, per a la nostra societat, perquè aquí ens hi jugam
molt tota la societat. 

Clar, no parlen d'innovació per diversos motius. Vostè
segurament n’esgrimirà algun, però des del nostre grup
parlamentari, des de l'oposició, hem estat molt crítics en com
s'està gestionant la innovació per part del Govern, una
innovació que s'està gestionant des de diverses conselleries i
sense, sembla ser, un paraigües que coordini totes les polítiques
d'innovació de les nostres illes. Vostè gestiona la Fundació
BIT, que evidentment té recursos per potenciar la innovació,
però és que hi ha més ens en altres conselleries que també
gestionen innovacions i al final quan comences a conèixer com
funcionen aquests procediments, entre diferents ens s’intenten
llevar clients. O sigui, el que hem de fer que tot estigui
coordinat, perquè si un emprenedor té una idea innovadora,
pugui treure tot el suc possible per part de l'administració i no
hagi d'anar a la Fundació BIT, que és la que vostè gestiona,
però també hi ha l’IDI, Palma Activa, hi ha diferents bandes
que al final es perd en un maremàgnum de possibilitats per
recaptar finançament. 

Evidentment molt satisfets que finalment es doni llum verda
a la nova residència d'estudiants de la UIB, també era una
reivindicació de la Universitat des de fa molts d'anys, que tenia
problemes urbanístics. Suposo que si ja s’ha pressupostat,
significarà que aquests problemes de gestió urbanística ja s'han
resolt i ja es pot començar a tramitar tot el procés del projecte
i la construcció de la nova residència d'estudiants per permetre
evidentment, que els estudiants d'Eivissa, de Menorca, de
Formentera, puguin estudiar a la UIB, però que també puguin
venir a estudiants d'altres indrets. 

També des del nostre grup parlamentari considerem que
s'hauria de potenciar el tema de les residències d'estudiants al
districte d'innovació de Nou Llevant. No només d'estudiants,
sinó també de personal científic, de personal de recerca i que
fos realment un pols d'atracció i retenció de talent, com vostè
ha manifestat en la seva exposició, que és una de les batalles
més importants que ens trobem ara com a societat, perquè
tothom, totes les ciutats, totes les regions, tots els països estem
enfrescats en una lluita per la creació, per l'atracció i per la

retenció del talent. Nosaltres només podem combatre aquesta
guerra mundial amb infraestructures que puguin atreure el
talent. 

Finalment en el tema d’universitat, manifestar i vostè ho ha
dit, però reiterar impulsar les sinergies Universitat-Empresa,
clau perquè el que s'expliqui a la Universitat tingui profit dintre
de la de la societat.

Passem a altres direccions generals o altres àrees de la seva
conselleria que ja són més polítiques i ideològiques. La política
lingüística; vostès inicien la memòria dient que l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears regula a l'article 4 que “la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té juntament amb
la castellana el caràcter d'idioma oficial”. I a partir d'aquí
desenvolupen el programa de política lingüística. Bé, recordar,
perquè convé recordar, que hi ha més articles a l'Estatut, un
d'ells l'article 18.3 que diu: “els poders públics de les Illes
Balears vetllaran per la protecció i defensa de la identitat, els
valors i els interessos del poble de les Illes Balears i el respecte
a la diversitat cultural de la comunitat autònoma i el seu
patrimoni històric”. La diversitat cultural que, vostè ho ha dit,
m'ho he apuntat, ha fet un comentari sobre els ciutadans lliures
i la diversificació de la cultura, aquí ens trobaran, el que passa
és que vostè aquí ha d'estar molt atent perquè la cultura sigui,
com diu l’article 18 de l'Estatut, diversa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Val. I un altre article de l'Estatut, el 35: “les modalitats
insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
seran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de
la llengua”. En tota la memòria i amb tot el que ha explicat
vostè, no s’ha dit res de ni protegir, ni estudiar....

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, Sr. Pérez.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... les modalitats insulars.

Acabo. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Joana
Campomar. 

 LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, gràcies a
tot l'equip per ser aquí. Jo crec que, així com vostè ha explicat,
per a nosaltres, per a MÉS per Mallorca, és una bona notícia
que s'hagi encaminat aquest finançament de la Universitat amb
més pressupost, nosaltres creim que avançar amb aquest
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contacte programa i que també aquesta avaluació d'objectius i
de resultats, creim molt important que també es faci aquesta
passa, les condicions laborals. Evidentment, tot el que són ajuts
a formació de professorat o ajuts a estudiants per facilitar que
les condicions econòmiques de cadascuna condicionin poder
accedir a uns estudis universitaris si té condicions evidentment.
Per això nosaltres deim que en això creim que és una bona
notícia aquest pressupost i per part nostra té en aquest sentit tot
el nostre suport perquè creiem que és important.

Després, en tema de recerca, és ver que hi ha un increment
important del pressupost, però nosaltres li volem fer palès que
ens preocupa, ens preocupa que realment no s'hagi -diguem-
reforçat la direcció general en temes d'equip i en temes de
personal perquè si no ho tenc malentès, perquè jo he estat en
aquesta direcció general, té el mateix o menys personal que fa
vuit anys. El que no pot ser és que després de tot aquest
temps..., tots ens omplim la boca de transformació de model
econòmic i de tenir més pressupost en recerca i que ara venen
fons europeus i que la recerca també serà un eix fonamental,
idò que també... no donem importància precisament a dur una
bona... a tenir uns bons equips precisament per fomentar totes
aquelles qüestions que creim que són... i jo estic segura que
vostè comparteix, que compartim vostè i jo la necessitat que
siguin eixos fonamentals i que hi hagi els mitjans necessaris
precisament per poder... 

Vostè ha parlat que vendran més recursos, que vendran més
doblers de l'Estat, que tindrem una nova... la nova llei orgànica
estatal del sistema universitari, també tal vegada aportarà més
pressupost, tenim també -com he dit- aquests fons europeus i
evidentment també tenim aquesta llei de ciència que vol assolir,
vol arribar a aquest 2% de pressupost, nosaltres evidentment ho
trobam positiu i interessant en aquest institut de recerca i, bé,
nosaltres el que... precisament... li volen fer saber la nostra
preocupació en aquest sentit, en aquest sentit... que creim
important, idò també els equips de gestió de tots aquests
pressuposts estiguin, puguin estar dotades de manera suficient.

I després, bé, en aquest sentit també m'agradaria..., vostè ha
parlat també d’aposta per estudis per a les dones dins
carreres..., ajudes a les dones de l'Escola Politècnica i a
nosaltres ens pareix molt interessant, quan parlam de formació
professional també parlam d'aquest interès que les dones hi
accedeixin, però nosaltres també voldríem conèixer en l’àmbit
(...), perquè sabem que hi ha una deficiència de carreres
tecnològiques..., o sigui, de personal preparat en tecnologia i en
informàtica. 

I hi ha una deficiència a les institucions públiques i al sector
privat, estan cansats de venir a dir-nos dia a dia, i jo crec que
no podem fer un pla estratègic amb unes apostes, diguem,
importants per ser més resilients en aquesta comunitat
autònoma, per apostar cap a una transformació de model
econòmic sense -com he dit-  primer, el tema de recerca, cercar
l’excel·lència i cercar bons projectes, però també tenint en
compte que aquesta mancança també necessitarà que aquest
50% de la societat com són les dones s'hi afegeixin, no?

També ens agradaria saber, a part d'aquestes ajudes, si hi ha
una forma, una pretensió o un interès a estudiar més aquesta...
amb aquest fons i quines mesures es podrien dur a terme per

fomentar aquesta qüestió i de qualque manera pal·liar-ho
perquè evidentment això no és un tema que es pugui solucionar
en un any, ni amb un pressupost, però evidentment s’hi ha de
fer molta feina i evidentment també des de les primeres edats.

I després també hi ha un tema..., nosaltres veim molt positiu
el tema d’encara premiar més l'excel·lència, de premiar els
bons resultats dels estudiants, però ens preocupa molt la poca
capacitat que tenim de retenir talent, donam ajuts al
desplaçament perquè els nostres fills i filles estudiïn fora, però
després no som capaços que quedin a la nostra comunitat
autònoma a fer feina perquè no tenen possibilitats. Això és una
qüestió que ens ho hem..., estam creant una societat d'emigrants
universitaris i això li ho puc dir perquè per la meva edat li puc
dir que un 50% de fills de coneguts... tenen els seus fills fent
feina a fora de les Illes Balears, gent preparadíssima.

Per tant, crec que..., no sé si quina (...) hi ha, però jo crec
que això sí que ha de ser un tema important, un tema important
perquè parlam de retenir talent, com un mantra, retenir talent,
i jo crec que formam molt de talent a fora o aquí, jo no em
preocupa tant..., sí que em preocupa que la universitat sigui
capaç de donar els estudis que facin falta i crec que si hi ha
carreres que s’han d'anar a estudiar fora, crec que els hem
d'ajudar perquè ho facin, però el que em preocupa és que no
siguem capaços que un tant per cent important quedi aquí i
que... o que tornin perquè evidentment és bo, no?, anar a fora
i fer... i tenir experiència a fora.

Per això demanam un poc... i per això creiem que aquesta
interacció en aquests temes de recerca i de talent entre aquests
fons europeus que han de venir, idò... precisament perquè són
eixos fonamentals per a aquesta..., jo crec que és un eix
fonamental d'aquest pla estratègic que és incrementar la
resiliència de la nostra comunitat autònoma i la transferència de
model econòmic. 

Això és el que jo he entès que era un dels fonaments
d'aquest pla estratègic perquè aquesta pandèmia ens ha posat en
evidència que realment sense turisme estam abocats a la fam,
per dir-ho d'una manera clara i llampant. Si en el moment de
què la nova... Ara hem tengut una pandèmia, però vendrà una
crisi climàtica on la mobilitat es veurà restringida i llavors el
nostre model turístic evidentment es veurà restringit. Per tant,
hem de pensar quina..., a les generacions futures quin model
econòmic els deixam.

Dit això, tema de política lingüística. Vostè sap que per a
nosaltres, per a MÉS per Mallorca és un tema molt important,
nosaltres... evidentment creim que s'han fet programes molt
interessants i crec que el que ens agradaria és que encara es
donassin més recursos a tots aquests programes i a aquestes
mesures de foment de l’ús social de la llengua, és a dir, és
evident que veim positiu aquest 13% d'increment evidentment,
però a nosaltres encara ens agradaria que hagués estat més i
sobretot en aquests programes de foment de l’ús social perquè
sabem que, si no és així, la llengua, la nostra llengua, la llengua
catalana perquè no ens hem d’amagar, amb tots els dialectes
que parlam a totes les illes que jo crec que això tots ho
respectam i tots en som molt conscients, però sí que necessitam
els recursos públics per fomentar-les, necessitam mesures per
fer aquestes qüestions.
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S'ha vist que aquests programes que han duit a terme, i per
això els felicitam, felicitam també la conselleria, però sí que li
demanam que ho tengui en compte o de cara a aquests
pressuposts o de cara a un futur que s'han de potenciar, que
precisament s'han d'incrementar els recursos en aquest sentit. 

Bé, després en tema de cultura vostè ja ha especificat molt
bé quins temes estaven en aquest pressupost i nosaltres
evidentment..., el tema de personal laboral a biblioteques,
arxius i museus sempre ha estat una qüestió molt debatuda per
la seva mancança i per la seva insuficiència contínua, a aquesta
en aquesta cambra sempre hi ha hagut debats en aquest sentit
perquè és ver que... diríem que és com un pou sense fons, no?,
tu podies tenir obert hores..., però bé, sí que és ver que veiem
positiu que es facin millores i que almanco... en aquesta qüestió
es tenguin en compte.

I evidentment creim important tots els eixos que siguin per
potenciar els nostres petits creadors, la creativitat, els nostres
petits productors que realment són la base de la nostra cultura
-diguem-, de l'eix productiu relacionat amb la cultura i
precisament en la seva projecció exterior que és la competència
que té la seva conselleria. Per tant a nosaltres aquí ens trobarà
i té tot el nostre suport.

I respecte de l'Orquestra Simfònica també donar-li
l'enhorabona per aquest suport. Creim que la resta de (...) que
ha passat per una fase (...), vull dir..., hem de pensar que el
Partit Popular la volia tancar i ha passat una fase de quasi...
voler-se eliminar una casa de creixement i precisament de... -
diguem- de donar una dimensió a l'orquestra en l’àmbit que es
coneix a totes les illes, que fa..., que es coneix a totes les...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, senyora...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... acab, un minut només, i bé, res més, jo per afegir... totes les
altres àrees i la modernització,  també ens pareix molt
important. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Gràcies Sra. Campomar. Passam el torn de paraula a la
portaveu del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, la
Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes ya al consejero por su
comparecencia y al nutrido grupo de altos cargos que le
acompaña.

Mire, nosotros..., supongo que, no sé si lo sabrá, pero yo se
lo indico, nosotros hemos presentado una enmienda a la
totalidad de estos presupuestos, ¿por qué? Pues porque
consideramos que están los ingresos hinchados, no son reales,
son imprudentes , por tanto, a partir de ahí pues los gastos no

se van a corresponder con los ingresos que hay. Eso es un
motivo importante para presentar esta enmienda a la totalidad.
Pero no es el único motivo también, porque en las partidas de
gastos no estamos de acuerdo con muchos de los gastos que se
están llevando a cabo, entre ellos por supuesto, su consejería,
que creo que se lleva la palma. Bueno, es una de las que las que
menos de acuerdo podríamos estar nosotros. 

Mire, la Secretaría Autonómica de Universidad,
Investigación y Política Lingüística, tiene a su vez una
Dirección General de Política Universitaria e Investigación y
una Dirección General de Política Lingüística, y digo yo, ¿por
qué no dependen directamente del consejero? Dependen de la
señora Agustina Vilaret. O sea, ¿qué sentido tiene que haya una
Secretaría Autonómica de Universidad, Investigación y Política
Lingüística? ¿Por qué no pueden depender de direcciones
generales directamente del consejero, como pasa con el resto de
direcciones generales del Gobierno balear? No tiene ningún
sentido.

EL director general de Fondos Europeos y la Dirección de
la Oficina de Planificación y Coordinación de Investigaciones
Estratégicas. ¿Por qué dos centros gestores distintos para
exactamente lo mismo?, es que tampoco tiene ningún sentido.
Luego está el programa de promoción y servicios de cultura.
Este programa, bueno, es sectario. Nosotros consideramos que
es sectario y, de hecho, cualquier observador externo que lo
analice objetivamente llegará a la misma conclusión, es
sectario,  ¿por qué? Pues porque solo se promocionan y
difunden las obras en catalán, como si en Baleares no hubiese
creación en castellano o en otros idiomas.

Hay más de 200.000 euros per estudios y trabajos técnicos
en este programa de promoción y servicios de cultura y me
gustaría que me dijera cuáles son estos estudios y trabajos
técnicos. Si aún no lo sabe, porque es una previsión, cuáles han
sido los del año anterior y así veremos si realmente esto es
sectario o no lo es. 

Luego está la Dirección General de Cultura y luego hay un
Instituto d’Estudis Baleàrics. Otra vez, dos centros gestores
dedicados a lo mismo, aunque podrían asumir la gestión global
de las cosas. Más de 4 millones de euros nos cuesta el Institut
d’Estudis Baleàrics, pero hay una Dirección General de
Cultura.

El proyecto de relaciones exteriores y Euroregión, resulta
que se solapa con las funciones de la Dirección General de
Relaciones Exteriores, que han creado también en la Consejería
de Hacienda, en otra consejería de su compañera Sánchez.
¿Ustedes también se encargan de esto, en la Dirección General
de Cultura, de las relaciones exteriores y de la Euroregión?
Claro, pues yo creo que se podría centralizar, o uno u otro, y a
lo mejor nos podemos ahorrar un director general en Hacienda.
Pues, más motivos para reafirmarme en la no necesidad de esa
Dirección General de Relaciones Exteriores, como ya le
comenté ayer, o antes de ayer a su compañera de la Consejería
de Hacienda. 

Después tenemos el programa de promoción y
normalización de lengua catalana, que tanto les gusta a ustedes
y a los grupos que le dan apoyo. Llevamos 43 años
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promocionando y normalizando la lengua catalana. Si no se ha
normalizado ya, es muy probable que no lo haga nunca. No sé
si son conscientes o a lo mejor es que si lo ha hecho, ¿verdad?
Si lo ha hecho entonces, ¿por qué seguimos gastando ingentes
cantidades de dinero en esto? He visto 3,5 millones de euros en
promoción y normalización de la lengua catalana.

 Su consejería supone un gasto de más de 300.000 euros en
altos cargos o personal eventual, o sea asesores, sólo de la
secretaría general, que es un órgano que usted sabe que es
necesario que a veces se quede en una consejería, tiene que
tener por ley una secretaría general. Bueno, pues esa secretaría
general, que es necesaria porque se ha creado su consejería, ya
son 300.000 euros sólo en altos cargos, sin contar los
funcionarios, por supuesto.

La Dirección General de Fondos Europeos es más de un 1
millón de euros. Yo entiendo que tienen que destinar
funcionarios a gestionar toda esta ingente cantidad de dinero
que va a llegar de Europa. Pero es que por el camino, 200.000
euros se los quedan los altos cargos nombrados con la excusa
de los fondos europeos. Los fondos europeos los podrían
gestionar también algunas de las consejerías que ya existían,
por ejemplo la Consejería de Hacienda. 

En general, cada dirección general nueva supone esos
200.000 euros para el cargo y para los asesores. Si en vez de
aumentar, agrupásemos, no tendríamos que soportar el resto de
ciudadanos, los impuestos sangrantes que pagamos. Su
consejería es un caso paradigmático, digno de estudio, de cómo
engrosar la Administración Pública, con la excusa de las
adversidades que pasa que vivimos los ciudadanos, como en
este caso ha sido la COVID. Sólo hay que observar, como
decía al principio, el nutrido grupo de cargos de confianza que
le acompaña, y me ha parecido contar a 12 sin incluirle a usted. 

En la Dirección General de Política Lingüística,... -que
faltan 3 más, o sea que serían 15 más usted-, pues me reafirmo
aún más en mis argumentos. 

Miren, en la Dirección General de Política Lingüística, se
repite el patrón de los 200.000 euros, por supuesto, para altos
cargos, pero además añadimos 1,5 millones de reparto de
dinero público para amiguetes y entidades afines, con la excusa
del catalán. Hay 800.000 euros de ese millón y medio para
particulares. ¿Me puede indicar a quiénes van a ir a parar esos
800.000 euros que son particulares, con la excusa del catalán? 

Después tenemos, bueno, en resumen, 157 millones de
euros nos cuesta su consejería: como le digo, una consejería
que considero que no es necesaria, donde algunos servicios
podrían gestionarse por otras consejerías. La gestión de los
fondos europeos, como le decía, podría haberse gestionado por
la Consejería de Hacienda, que es quien va a recibir el dinero,
luego se la dan a usted y usted hace un intermediario y los
vuelve a repartir. La cultura y universidad deberían seguir
estando, sería muchísimo más lógico, en Educación. Es que he
dicho no acabo de entender cómo casan estas dos áreas dentro
de la misma consejería, si no es por la excusa para crear la
secretaría autonómica de la señora Agustina Vilaret, para
contentar, supongo, a Esquerra Republicana de Catalunya o a
la cuota más independentista de su gobierno. Además, 19,5

millones se van directamente a otras administraciones públicas.
Usted los recibe de Hacienda para hacer de intermediario,
como le decía y los luego a otros órganos de la Administración
del Estado o del sector público instrumental. 

Si puede contestarme a todas estas cuestiones, pues se lo
agradecería y en el turno de contrarréplica, veré si le puedo
preguntar algo más. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. És el torn ara seria el torn del
Grup El Pi Proposta per les Illes, però en aquest moment no hi
ha cap portaveu. Així que passem al portaveu del Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Josep Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bona tarda, Sr. Conseller
i tot el seu equip. La veritat, Sr. Conseller, permeti'm començar
amb un comentari, a la seva presentació de calaixets, diguem,
i això no és una crítica a vostè que quedi clar. Això que jo en
el seu dia vaig dir que era una conselleria patchwork, aquí hi ha
tantes coses ..., de fet, és un elogi, perquè que vostè sigui capaç
de fer-nos el relat d'aquestes miniconselleries que vostè agrupa
i que jo..., i no és una crítica a vostè, però sí que és una crítica
al Govern i per això vull dir, crec que no és la manera racional
d'organitzar el treball d'un govern. Però bé, això ja ho he pogut
discutir unes quantes vegades amb la presidenta i sembla que
no estam d'acord. 

Una cosa que probablement està relacionat amb això que li
dic, és que jo que vaig defensar que hi hagués una estructura
del Govern que gestionés els fons europeus, ara resulta que
aquesta política que és tan emblemàtica, que és tan estratègica,
que fins i tot tenim un pla estratègic d'inversions, resulta que
quan es presenten els pressuposts ningú no ens ho acaba
d'explicar bé. Perquè clar, vostès tenen l'oficina, però els
doblers vostès ni els toquen. Per tant, no surten als pressuposts,
ni com a ingrés ni com a despesa. Tot això està repartit a les
diferents seccions d’on van a parar aquests fons europeus, sense
considerar aquests fons europeus. Aleshores va venir la
consellera d’Hisenda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Escolti, Sr. Castells, només un minut. Es podria posar la
mascareta, que en aquesta sala no ens... Gràcies.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. No n’era conscient, gràcies. Va
venir la consellera d’Hisenda  i ens va fer cinc cèntims, perquè
ens va parlar dels diferents ingressos, ens va parlar dels 311,7
milions que venien de Next Generation. Clar, al final costa molt
fer un seguiment d'aquesta política que és tan emblemàtica i tan
estratègica i aquí hi ha precedents del mateix govern de la
legislatura anterior. Per exemple va haver-hi uns anys que
l'impost del turisme sostenible tenia una secció específica en el
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pressupost. Doncs això permetia fer un seguiment de com es
gestionaven i en què es gestionaven aquests doblers. 

Jo crec que hauríem de fer un esforç de transparència,
perquè com vostè sap alguns grups hem defensat que hi hagués
una comissió en aquest parlament que pogués fer un seguiment
integral, perquè ara ens trobem que d'aquesta política que és tan
emblemàtica, tan estratègica, des del punt de vista pressupostari
és molt difícil fer-ne un seguiment.

Per tant, no és cap..., no sé com dir-li, no és cap comentari,
ni cap als pressuposts, però sí que és un comentari sobre com
està gestionant..., o amb la poca transparència, no dic que sigui
una cosa volguda però a la pràctica, poca transparència, amb
què s'està gestionant aquest tema. No em mal interpreti, eh?, no
estic dient que vostès vulguin amagar-nos sinó que de la forma
que gestiona realment és molt difícil fer-ne el seguiment.

De fons europeus li plantejaré un tema, que tampoc no sé si
és molt pressupostari tot i que probablement sí que pot tenir
una translació pressupostària, que és que hi ha molts
ajuntaments i entitats locals en general que tenen la sensació
que això dels fons europeus els està passant de llarg, perquè
vostès és veritat que s'hi adrecen i els demanen “quins projectes
teniu”, demà, enviau-nos-els demà... Vull dir, jo entenc que tot
això, evidentment, tot això requereix molta urgència, molta
pressa, s'ha de fer molta via, però tenim la sensació que en
algunes de les línies estratègiques en les quals ajuntaments o
consells es podrien presentar, no hi ha la capacitat, és a dir, tot
allò que no passa per l'oficina, que l'oficina pesca, i l'oficina sí
que té aquesta capacitat d'ajudar que això es tradueixi en
projectes, nosaltres tenim la sensació que s'estan deixant perdre
oportunitats perquè els ajuntaments, els consells, no tenen les
estructures adequades per poder aplicar a diferents línies
estratègiques, que algunes es gestionen directament des del
Govern de l'Estat; llavors, jo aquí sí que li planteig si no seria
interessant preveure d'alguna manera que el que hem fet amb
l'Oficina de Fons Europeus hi hagués alguna mena d'estructura,
no sé si en els consells, per donar suport als ajuntaments, per
poder presentar-se a aquests ajuts. És a dir, amb la idea de la
descongestió, és un tema que hi ha molts doblers, s'han de
presentar molts projectes, i després hi ha la dificultat de
gestionar-los, i gestionar-los i justificar-los. Per tant, crec que
estaria bé preveure reforçar d'alguna manera, els recursos que
tenen els ajuntaments per poder presentar projectes i poder
desenvolupar-los i poder gestionar-los.

Resolt el tema de fons europeus, bàsicament, li volia dir
això pel motiu que li he dit abans, que realment poca cosa més
hi ha a parlar en aquesta secció, perquè clar..., parlar dels fons
europeus està molt bé, parlar de l'estructura de l'Oficina, doncs
què vol que li digui, s'acaba ràpid el debat; per tant, poca cosa
més podem dir en aquest tema.

Un altre tema en el qual volia fer-li un parell de
consideracions és sobre el tema de política lingüística, que està
molt bé perquè vostè ha dit és fonamental, el tema de
l'aprenentatge del català, li dedicam 425.000 euros. I jo penso,
carai!, si això és fonamental, els 40 Principales Awards, deu ser
importantíssim, perquè se li dediquen més doblers i només en
un dia, no? Això, Sr. Conseller, permeti’m que li faci aquesta

broma, és una manera de dir-li que jo considero que aquest
govern no considera fonamental el tema del català. 

O sigui, tenim un problema molt greu, jo crec que és el
problema de convivència més important que tenim en aquestes
illes, que hi ha una actitud de molta gent que ha vingut
segurament sense tenir la informació de quina és la realitat
sociolingüística, estem patint moltíssims episodis d’odi respecte
de la gent que utilitza la llengua catalana, gent que se sent
menyspreada, gent que se sent menystinguda, hi ha moltíssimes
denúncies... Vostè és el responsable d'aquestes polítiques. Clar,
que em digui que això és fonamental i que hi dediquin 425.000
euros... Per tant, permeti'm que li ho digui. Jo crec que no hi ha
una proporció entre la gravetat del problema i els recursos que
el Govern destina a fer front a aquest problema. Nosaltres
vàrem proposar en una moció que vàrem presentar després
d'una interpel·lació que jo li vaig fer, que la transferència a
l'Institut d'Estudis Baleàrics per a accions de foment i
ensenyament en llengua catalana, augmentés fins als 700.000
euros, augmentés en 275.000 euros. Veig que no em van fer
cas, malauradament, però jo crec que el primer pas per evitar
les actituds d’estigmatització, les actituds d'odi, evidentment,
és el coneixement. Nosaltres hem de fer un esforç.

Vostè sap que a la nostra comunitat autònoma..., el famós
repte demogràfic que sempre parla la presidenta!, el repte
demogràfic és que venen milers de persones de la península,
que venen aquí a treballar i que evidentment no tenen un
coneixement de la llengua catalana, i a totes aquestes persones
els hem de donar l'oportunitat que aprenguin la llengua catalana
perquè això disminuiria dràsticament algunes actituds que a
vegades, segurament, són per mor del desconeixement per la
frustració que provoca gent que ve aquí i que simplement no té
l'oportunitat d'aprendre la llengua catalana i, per tant, doncs bé,
això pot afavorir que hi hagi aquestes actituds d'intolerància.

Per tant, jo crec que aquest és un problema important,
probablement el problema més important de convivència que
té la nostra comunitat autònoma, i per tant crec que està
justificat que el Govern faci un esforç, i veig que no el fa
perquè hi dediquem exactament el mateix que l'any passat. Per
tant, m'agradaria saber la seva opinió sobre això. 

El mateix amb la convocatòria d'actuacions de foment de
l'ús de la llengua catalana, que nosaltres proposàvem que es
multipliqués per tres perquè és de 225.000 euros..., clar,
escolti..., tota la dinàmica, diguem, d'educadors de carrer,
d'alguns dinamitzadors lingüístics, que alguns ajuntaments -
amb els pocs mitjans que tenen- fan, és fonamental, és molt
important. Llavors, clar, totes aquestes accions de foment que
entrarien  dintre de l'àmbit, no tant de l'ensenyament, sinó de la
sociolingüística, de l'ús habitual de la llengua catalana, clar...,
si dediquem 225.000 euros per a totes les Illes, ja es veu
clarament que és insuficient. Per això, nosaltres vam proposar
que això s'havia de multiplicar per tres, no és una cosa que
s'hagi de fer un increment del 10%, no, no: del 300%!
Malauradament, s'ha quedat igual.

En definitiva, en aquest apartat el seu pressupost ens sembla
frustrant i, ja li dic, no perquè el nostre no sigui un partit
compromès amb la subvenció de la llengua catalana, que per
cert, portem 43 anys promocionant-la, però se'n porten 300
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perseguint-la, per tant encara en tenim per promocionar-la. I els
recursos que vostès hi dediquen comparats amb els ingents
recursos que ha dedicat l'Estat espanyol a perseguir-lo, són
peccata minuta. Per tant, escolti, via fora!, que tot està per fer
i tot és possible i per tant evidentment hem de corregir aquest
greuge històric, i això, evidentment corregir aquest greuge
històric, que es fa amb les polítiques mitjanament sòlides i
continuades en el temps i aquests pressuposts tan exigus doncs
simplement faran que no assolim aquest objectiu.

Això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per últim, passam el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Marí.

EL SR. MARÍ I TUR: 

Sí, gràcies, presidenta. Bon dia o bona tarda, senyors i
senyores diputats. Moltes gràcies, primer de tot, al Sr.
Conseller evidentment i a tot l'equip que l'acompanya, per la
presentació del projecte de pressuposts de la seva conselleria,
uns pressuposts que estan fets, de nou, amb un escenari de
pandèmia però que tenen un missatge clar i que parlen per si
mateixos, perquè són uns pressuposts expansius, que creixen i
que van a l'alça.

Creixen, perquè creixen en un moment en què és necessari
que creixin. Primer, perquè Europa va ser la primera que va
instar els governs regionals i els governs estatals a fer
pressuposts expansius, perquè va comprendre realment el que
feia falta, en un moment com l'actual, i per això varen
suspendre les regles fiscals i per això va instar a fer pressuposts
expansius; però expansius per blindar la despesa social, que ara
és més necessària que mai. Per tant, suspendre les regles fiscals
ha estat posar per davant les persones, les famílies, PIME,
autònoms, etc.

En segon lloc, perquè no és ara, tampoc, el moment de
retallar serveis per a la ciutadania. Europa està desplegant tot
aquest paraigua, tota aquesta xarxa de suport i tot aquest
finançament que tots ja sabem que ha d'arribar. Per tant, Europa
tampoc no ha instat a retirar cap dels estímuls que ara mateix
tenim sobre l'economia i sobre la nostra societat, per molt que
hi ha altres grups que sí que pensen que sigui el moment de
retallar. Perquè, per molt que el creixement estigui donant
bones senyes i bons indicadors i haguem tengut més temporada
turística prevista, encara ningú no pot imaginar que estiguem
prop d'un escenari de normalitat i, per tant, com dic, no és
moment de retirar cap dels estímuls de la reactivació que s'ha
posat en marxa.

I, en tercer lloc, uns pressuposts que creixen perquè aporten
de nou dos factors que representen una novetat: per primera
vegada, la dotació al projecte de pressuposts generals de l'Estat
del factor d'insularitat que ens situa per primera vegada per
sobre de la mitjana estatal en inversió per càpita; i, en segon
lloc, per l’evident arribada dels fons extraordinaris que
precisament aquesta conselleria hi tendrà el seu paper
transversal per coordinar, seleccionar i assessorar els projectes

de totes les conselleries, d'entitats públiques, d'entitats privades,
etc.

Igualment, som coneixedors que és un augment amb rigor
i amb responsabilitat. La previsió d'ingressos ens sembla que ha
estat encertada i tampoc no se supera el dèficit de referència
fixat per l'Estat en 0,6%. Per tant, és una despesa..., que
tenguem marge per fer despesa, no vol dir que n'haguem de ser
responsables

Bé, i feta aquesta reflexió una mica macro, i entrant ja en el
seu pressupost, des del Grup Parlamentari Socialista
consideram encertats, fonamentals i estratègics els objectius
que planteja la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, perquè parlam d’una conselleria i d’uns objectius que
tenen un elevat component de projecció cap al futur i un elevat
component d’incidència en les futures generacions i en el
model econòmic i model social de les Illes Balears que volem
per al futur. Segurament, quan parlam d’altres àrees,
d’educació, sanitat, etc., en què puguem tenir un major marge
de reacció i d’actuació, però si parlam d’Universitat, de
recerca, d’innovació, de cultura, i encara molt més, si ara hi
afegim els fons europeus, tenim que a aquesta conselleria se li
han assignat els factors i les qüestions més determinants a les
Illes Balears de les generacions futures, amb un major impacte,
serà la conselleria que té un major impacte sobre el llarg
termini de la nostra societat.

El company Castells deia una mica que era una conselleria
patchwhork, tal vegada des del seu punt de vista, però jo el que
hi veig de coherent a tot el conjunt d’àrees de què parlam,
precisament són les que tenen un major impacte en les
generacions futures. També és cert que això al que ens obliga,
diguéssim, o ens convida és a establir una sèrie d'indicadors
temporals per poder comprovar que avançam en el bon camí.

Per tant, davant d’aquells que li criticaran les inversions que
es fan, Sr. Conseller, que,  a més, segurament, seran aquells qui
no considerin prioritària la inversió en universitat, en recerca,
en cultura, i molt menys en canvi de model, des de el Grup
Parlamentari Socialista li deim que endavant amb el
finançament de totes aquestes funcions perquè, a llarg termini,
les inversions en coneixement i en transformació són les que
aporten un major retorn en termes socials, ambientals i
econòmics.

I des del nostre punt de vista, el que demostra el pressupost
que avui ens presenta és que el Govern el que ha fet, com és
evident, és dotar-se de tota l’estructura necessària per poder
portar a terme aquest objectiu tan estratègic, com és l’arribada
i la coordinació d’aquest finançament transversal.

I com que consideram encertat enfortir la Universitat de les
Illes Balears, no podem més que estar d'acord amb l’augment
de l’assignació que s’hi realitza, dels 87 milions, i que
representi un 7,68% més que a l’exercici de l'any passat. Per
tant, com dic, és hora de deixar enrere, i és el que nosaltres
celebram, que es deixin enrera aportacions similars per
exemple a l’any 2015, on tenia la Universitat una aportació de
57 milions, i ara, per tant, és un 51% superior.
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I encara més satisfets d’aquesta dada estam amb la dotació
per reduir el preu de les matrícules, perquè mostra una vegada
més el compromís de les polítiques progressistes a favor de la
ciutadania, amb la importància de convertir en drets, i no en
privilegis en funció de la capacitat econòmica, les grans
necessitats bàsiques i aquelles necessitats que determinen el
futur de les persones, com és en aquest cas l’educació superior,
perquè facilitar l’accés a la universitat és facilitar la igualtat
d'oportunitats, impulsar la cohesió social, perquè no sigui una
vegada més la renda econòmica el que ens determini el benestar
present i futur de les persones.

També celebram, i ens sembla adient i necessari, aquest
augment en l’oferta de places d'infermeria. Ens ha precedit en
aquesta comissió la consellera de Salut i també ha indicat la
falta de personal en aquesta àrea i, per tant, ho consideram
totalment encertat.

Respecte de recerca, també consideram que és un augment
necessari, perquè, des del Grup Socialista, consideram que la
recerca ha de ser un element fonamental i ha de tenir un paper
important a la societat perquè també és un element que
projecta, com dèiem abans, les Illes Balears del futur. I altres
grups que m'han precedit crec que l’han determinat
d’insuficient, el Partit Popular a altres ocasions, avui no, però
en altres ocasions ho ha fet, i jo, és clar, jo veig un augment del
58% del finançament de recerca, i em sembla un augment
importantíssim. Per tant, no acab d’entendre també aquestes
altres qüestions, però, en tot cas, em sembla encertat.

A més d’aquest augment, també és fonamental en aquesta
àrea la consolidació de les plantilles d’investigadors i, per tant,
nosaltres li donam suport a l’objectiu número 3 del programa
421F, on es millora de manera substancial la situació dels
investigadors d’aquests docents, perquè, com deia la companya
de MÉS per Mallorca, aquí l’important o el que volem és
retenir el talent, i consolidar plantilles de recerca i
d’investigadors és retenir talent i és donar un futur als nostres
joves qualificats dins de les Illes Balears.

I, per tant, també en aquesta mateixa línia, donam suport a
la llei de la ciència i blindar aquest 2% del producte interior
brut autonòmic com a inversió en I+D.

Ha citat també vostè projectes com el Pol Marí, al qual
nosaltres donam total suport. Pensam que a una comunitat amb
tants de quilòmetres de litoral hem d’aprofitar a favor de la
recerca, la diversificació i el medi ambient i també, deixi’m-ho
dir, i aprofit l’ocasió per dir, a favor del sector de la pesca, per
tant, nosaltres també reclamam que un sector, tan perjudicat
últimament arran d’algunes normatives, principalment
europees, i que també ho ha passat molt malament, pensam que
és un projecte que no s’ha de fer d’esquenes a un sector que té
tant de coneixement del medi marí, evidentment.

En temes de cultura, també consideram o consideràvem
necessari aquest augment, veiem que hi ha un augment d’un
12%, és un sector que ha passat una situació difícil i des del
Grup Parlamentari Socialista sempre consideram ben invertit
tot el que s’inverteixi en cultura, gràcies al seu retorn en termes
socials.

Especialment ens ha alegrat veure aquest augment del
finançament del Museu Arqueològic d’Eivissa perquè és una
illa encara més depenent del turisme i on més falta fa tenir
projectes tractors en altres àrees com la cultura i, per tant,
sembla també encertat.

Ens sembla imprescindible que des de la Direcció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

... General de Cultura -ja vaig acabant-, com deia des de la
Direcció General de Cultura s’impulsin totes les
col·laboracions, com més col·laboracions possibles en tot el
teixit cultural i que s’impulsin els grans actius culturals que ja
tenim aquí, especialment a l'any 2022, on, per exemple, el
Baluard de Palma...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

... ha de ser la seu principal de la Conferència del CIMAM.

Simplement, si em permet la presidenta, les dues qüestions
en què li volia demanar una petita ampliació: una, les finalitats
previstes també de l’Institut d’Indústries Culturals, de
l’augment de pressupost de l’Institut d’Indústries Culturals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí...

EL SR. MARÍ I TUR:

... i en segon lloc, les actuacions que hagi previst en el sector
privat per augmentar aquesta recerca, perquè sembla que de
manera autònoma no funcionarà, haurien de ser sinèrgies amb
ells.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Els deman que siguin amb el temps una
miqueta, perquè, si no, no sortirem d’aquí ni a les dotze de la
nit, no és per a res, no... Moltes gràcies.

I ja, per tal de contestar totes les observacions i preguntes
que li han fet, passem la paraula al conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies Sra. Presidenta, gràcies, diputats i
diputades per les vostres preguntes i reflexions. Intentaré
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contestar-es totes, no sé si podré dir i si no, doncs disculpi’m i
evidentment si queda alguna cosa sense contestar, o al segon
torn o en tot cas, després, per escrit, a qualsevol moment
podríem fer-los-ho arribar.

A veure, Sr. Costa, el que vostè m’ha plantejat, és clar, jo
difereix una mica, però només una mica, que això és una
compareixença de pressuposts, explicar els pressuposts de la
nostra conselleria en els àmbits d’esforç de cada una de les
partides que tenim pressupostades per al dos 2022, no és una
compareixença de fons europeus, a la qual vaig dir que
evidentment compareixeria les vegades que fes falta per
explicar l’evolució transversal de tot el finançament que ens
pugui arribar de fons europeus i, per tant, per això, i per
respecte també als meus companys, consellers i conselleres,
que també gestionen moltes partides d'inversió relatives als
fons europeus, evidentment no he entrat a totes les partides que
tenim assignades i preassignades com a comunitat autònoma.
He parlat de les nostres, de les que a nosaltres, com a
competents dins la nostra conselleria, ens pertoquen.

Sí que és cert que, aprofitant que parlàvem de fons
europeus, sí que és cert que no he donat la dada del que es
preveu, del que està assignat a nivell d’Illes Balears, en
qüestions de modernització i digitalització. No estan
pressupostats, no estan pressupostats, perquè s'ha celebrat la
conferència sectorial però no s'han transferit encara i
evidentment no els podem pressupostar, si no, faríem aquí com
una espècie de joc de "trilerisme", com de vegades els agrada
dir i no vull que sigui el cas. Per tant, no estan pressupostats,
però sí que els puc dir que entre de digitalització, bé, de tot allò
que els he explicat abans, digitalització, modernització,
infraestructures, etc, es preveuen pràcticament uns 15 milions
d'euros per a les Illes Balears. 

També m'ha dit que no havia parlat d'innovació i altres
companys seus ho han comentat, crec que des de Ciutadans, la
Direcció General d'Innovació no correspon a aquesta
conselleria, evidentment correspon a la Conselleria de
Vicepresidència, però evidentment totes aquelles polítiques que
feim en matèria de recerca i desenvolupament tenen un caire
innovador i aposten per la innovació a través de la Fundació
Bit, com no pot ser d'altra manera, perquè consideram que és
una qüestió transversal. Però no hem especificat les partides
concretes en innovació perquè no ens pertoca a nosaltres. 

Després, també m'ha comentat el tema del desfasament que
hi ha entre 311 milions d'euros en elles i els 115 en aquest cas.
Açò corresponen que hi ha partides que estan pressupostades
com a ingrés, que poden tenir dues anualitats i per tant, es
preveu també que hi ha un desfasament en la justificació
d'aquests imports. Açò correspon a FEDER i React, no amb el
mecanisme de recuperació, no amb el Next Generation, que sí
que està equilibrat, però el que corresponen a Fons Europeu i
el FEDER i el que és React, sí que hi pot haver aquesta
disfunció. Però en qualsevol cas evidentment estan prevists
gastar-se el 100% d'aquests imports. Això ho va explicar, si no
m'equivoc, la consellera d'Hisenda a la seva compareixença.
Evidentment podem fer un aclariment més detallat i de quines
partides són les que provoquen aquest decalatge. 

Bé, ha parlat del cicle de l'aigua, jo crec que també en la
meva intervenció inicial hi feia referència, hi ha partides
sectorials que van directament als pressuposts d'altres
conselleries i que, per tant, no em pertoca a mi explicar-les. Sí
que som conscient que tant a nivell de fons europeus com a
nivell de pressupost propi, hi ha partides destinades al cicle de
l'aigua. Una altra cosa és que considerin que són suficients o
no, que evidentment aquestes partides crec que compartirem
que mai no són suficients. 

Jo crec que més o manco, Sr. Costa, no sé si m'he deixat
alguna cosa, si no, per favor a la segona intervenció recordi-
m’ho.

D'Unides Podem, són moltes les preguntes que m'ha fet la
Sra. Diputada, intentaré contestar-les totes o la majoria. Em
feia referència a la reducció de matrícules, bé, a quina era la
inversió que destinàvem a la reducció de matrícules.
Comentar-li que són 500.000 euros, com he dit a la meva
intervenció inicial, i que aproximadament açò respon a una
baixada d'un 3,11 del preu de la primera matrícula, que
s’equipara al preu 2011-2012 i té una baixada, una reducció
d'un 37,9 a la primera matrícula dels màsters habilitants. També
comentar-li que estam treballant per poder treballar en poder
fer feina també en les segones i terceres matrícules, sobretot per
a col·lectius vulnerables, ho estem definint. 

Després, quan parlava de potenciar el paper de la
Universitat, em demanava a què em referia. Jo crec que queda
bastant clara d'alguna manera la nostra voluntat de treballar
conjuntament amb la Universitat, a la mateixa banda de la
taula, no des de la visió de dos ens que van per separat, sinó
que són docents que evidentment Govern i Universitat, distints
cada un amb la seva capacitat i la seva llibertat de decisió,
només més faltaria, però sí totalment en la necessitat de
cooperar i de treballar conjuntament. I potenciar el paper de la
Universitat, doncs correspon a complir amb els compromisos
pendents, evidentment, per facilitar la tasca dels professors i
dels investigadors i també de l'alumnat i a la vegada, dotar-la
de pressupost, de finançament i de serveis que puguin fer que
la Universitat tengui un paper preponderant en totes les seves
activitats, des de la docència i també evidentment, com no pot
ser d'altra manera, de la recerca. No en va, és la primera
universitat espanyola en el Rànquing de Xangai en matèria de
recerca marina, entre d'altres coses. 

Després vostè també parlava, em demanava què significava
un nou sistema de contracte..., el contracte programa
bàsicament. El contracte programa és un compromís que té el
Govern i la Universitat, que farem efectiu a finals d'aquest any
o a principis de l'any 22, en el qual es marquen certs objectius,
tant per bé per fites aconseguides i assolides a nivell
d'innovació, de recerca, de millores, d'avanços que es puguin
fer amb el seu full de ruta, compartit entre el Govern i la
Universitat. Crec que és una qüestió importantíssima perquè és
la manera també de tenir una major transparència i una major
vinculació amb tota l'activitat que fa la Universitat de les Illes
Balears, amb la qual com pot veure, estam totalment
compromesos. 
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Quan parla també dels nous alumnes, açò sí evidentment és
de totes les illes, a nivell d'ajuts, per a totes les ajudes que
programam, només faltaria. 

Després al programa d'ajuts de desplaçament, destinam
700.000 euros, que li comentaven abans que són 600 euros per
a ajut. Per tant, se’n poden beneficiar 1.100 alumnes. I una
qüestió importantíssima és que aquesta dotació suposa un
increment d'un 40% respecte del 2021. Per tant, la passa és
importantíssima. 

Després també m'ha parlat de la residència, la residència
d'estudiants, aquí destinam 500.000 euros per poder finançar
l'avantprojecte. Aquests 500.000 euros van destinats a la
Universitat, que és la que ha de fer aquest avantprojecte. I aquí
comentar-li, bé, i també respondria un poc també al company
de Ciutadans, després podem entrar, que el que estam intentant
fer i com de moment ens està sortint bé, és tenir la
col·laboració de l'Ajuntament de Palma, per invertir també a un
espai que a Palma li pugui suposar un benefici també a nivell
de ciutat universitària. Per tant, rehabilitar..., vull dir que totes
les opcions estan obertes, l’opció de construcció d'una nova
residència en el campus, evidentment, ja s'ha aprovat la
modificació puntual del pla, però també s’hauran de fer altres
modificacions del Pla especial per aconseguir nou sòl, però
independentment d'açò, intentam treballar amb l'Ajuntament de
Palma perquè ens puguin cedir un espai on es pugui revitalitzar,
tant el mateix espai, com el barri, com també sigui que una
ciutat oberta i universitària. I com a primera opció hi ha
l'adequació de la presó de Palma, de l'antiga presó de Palma,
perquè es pugui fer. 

Després en la política que també em comentava, lingüística
en matèria de llengua de signes, evidentment els drets
lingüístics, entesos des d'una perspectiva igualitària, són molts,
que afecten totes les llengües i també la llengua de signes,
evidentment. Tota aquesta qüestió a nivell de drets, s’ha de
separar, açò no vol dir que no hi puguem fer feina i que
puguem millorar molt en la nostra gestió. L’oficina està
pensada evidentment per la discriminació dels drets lingüístics
en la llengua pròpia, que així ho marca l'Estatut, que també
comentàvem abans, però açò no vol dir que no doni suport o no
que no estigui a l'aguait de qualsevol discriminació, que
evidentment des d'aquí també en aquests dos casos concrets que
vostè comenta, doncs m'agradaria condemnar i mostrar el meu
absolut rebuig a aquestes actuacions. 

Em demanava també com pensàvem fer per augmentar -crec
que era aquesta la pregunta i si no, disculpi’m-, com pensaven
fer per augmentar el PIB balear en investigació i recerca. Vull
que quedi clar, perquè la Sra. Campomar també ha fet un poc
aquesta reflexió; una pujada, crec que és una pujada històrica
a nivell de recerca, a nivell de pressupost, però a nivell concret
a més, la retenció del talent i la captació de talent estan marcats
ja com a programes, dins aquest pressupost, en diferents
actuacions, tant de la Direcció General de Política Universitària
i Recerca a través de les seves convocatòries, però també i
sobretot amb els convenis amb els diferents instituts de recerca,
depenguin de la Universitat -que en té set- o no, sigui el
SOCIB, sigui l’IOR, sigui qualssevol d'ells.

I, en aquest sentit, dins aquest pressupost, per voluntat
d'aquesta conselleria, s'afegeix una partida de pràcticament 5
milions d'euros, precisament a la retenció i a la captació
d’aquest talent investigador, d'aquests investigadors; a millorar
sous, a millorar condicions, a poder tenir contractes més
importants, a millorar les infraestructures tant físiques com de
maquinària per ser més competitius i, per tant, fer que els
investigadors que..., per molt que els paguis als investigadors,
si no tenen eines modernes i actualitzades per poder venir, no
vindran, per tant, a açò també ho dedicam. I també
pràcticament 5 milions que hi haurà per a la convocatòria
cogestionada amb Treball per a la contractació d'investigadors
en primer contracte; el que seria com aquell programa que es va
fer de Joves Qualificats, idò molt similar amb els investigadors,
quasi 5 milions d'euros.

Després, em comentava el Pla del creixement intel·ligent,
el Pla de digitalització, bé,  comentar aquí també que, ja ho
vaig anunciar però ho reiter, que hi haurà -i crec que ho he
manifestat també a la meva primera intervenció-, hi haurà la
redacció d'un pla de digitalització de les Illes Balears on
inclourà tot el desenvolupament en modernització,
digitalització i administració electrònica.

Després, m'ha parlat també del Pla estratègic de cultura.
Balears té un pla estratègic de cultura de l'any 2018, si no
record malament, seguim amb aquest pla; hi ha moltes accions
que s'han fet, accions que s'estan fent i accions que s'estan
programant, entre d'altres eh?, també som bastant creatius,
entre d'altres coses, a més a més de fer patchwork també fem
més polítiques a nivell de cultura i em reforçava el paper dels
projectes d'Eivissa. Jo, aquí també m'agradaria... Estam
treballant evidentment amb tots els consells insulars i jo anim
també a tots els territoris a presentar projectes innovadors i
realment transformadors i tractors, també a l'illa d'Eivissa, no
tan vinculats amb el turisme i, per tant, que puguin també
avançar cap a una diversificació econòmica real.

Després..., bé, en cultura també em comentava una altra
vegada el tema dels petits artistes i dels artistes..., açò està
totalment dirigit amb les convocatòries que planteja l'IEB a
través precisament des de..., per açò aquest canvi, no?, des de
la creació fins al final de la producció, perquè agafa el primer
pas de tots aquests artistes i, després, del personal de l'ICIB
també, com reforçam l’ICIB, no? Nosaltres, en aquests mesos
que duim la conselleria, vàrem celebrar un consell director i
vam aprovar per unanimitat la creació de quatre noves places
de tècnic i administratiu per desenvolupar totes les polítiques
de l'ICIB, i aquí també val la resposta ja per al company diputat
del partit del Partit Socialista.

Amb el tema del hub audiovisual, per a nosaltres és una
prioritat a nivell de cultura perquè també és transversal, vull
comentar que dilluns capvespre hi haurà la primera mesa del
hub audiovisual on estan convocats els consells insulars que
tenen Film Commission, que per ells (...) de la Film
Commission, i també les diferents entitats de productors, i
també de festivals de cinema, i de diferents professionals;
dilluns, a les quatre i mitja, precisament, per parlar del hub
audiovisual de les Illes Balears, una estratègia feta des d'aquí,
i també hem convidat a la responsable del hub audiovisual
d'Espanya, que té el component 25, si no record malament, del
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mecanisme de recuperació i resiliència, que ens expliqui també
quines són les línies estratègiques del hub nacional. 

Crec, que més o manco, ... si m'he deixat alguna cosa
després per favor diguin-m'ho .

Després, amb Ciutadans estam d'acord: la innovació és
transversal. Encara que nosaltres no gestionam innovació, com
hem dit, gestionam innovació a la Direcció General
d'Innovació, però sí que ho fa el Govern evidentment i a
nosaltres ens compet en la part de Fundació BIT que, com
sabran, Innovació fa un encàrrec de gestió a la Fundació BIT,
del qual, jo en som president i per tant també depenen tots els
seus treballadors i les seves estratègies, comentar que sí que
tenim un grapat de projectes i de propostes dirigides tant a
spin-off com a startups, com a empreses consolidades, tant amb
el mentoring o amb la incubació, com també amb el
desenvolupament.

I també comentar, bé, el comentari que m'ha fet de la
necessitat de lligar universitat i empresa -i açò també valdria,
si no ho record malament per als companys..., sí, també del
Partit Socialista- que plantejam, ja hem estat parlant amb la
Fundació BIT, amb la Fundació Universitat i Empresa, i amb
la Universitat, de la necessitat de crear jornades de networking
i de treball conjunt; estam detectant, i a això ho dic en primera
persona, que estam detectant quasi pràcticament cada dia, que
hi ha unes necessitats no cobertes per part dels investigadors
cap al món industrial, cap a l'empresa, i unes necessitats no
cobertes des de l'empresa industrial cap a la recerca.

Per tant, aquestes jornades de networking que se celebraran
tant a la Fundació BIT, al Parc BIT-, com a la universitat, van
a promoure aquesta col·laboració publicoprivada i implementar
aspectes de recerca i d'innovació directament dins les empreses,
i també la voluntat de mantenir els ajuts a empreses perquè
puguin incorporar aquest element d'investigació, de recerca més
ben dit. 

Aquí també, evidentment, em toca fer un clam, una petició
al sector empresarial i privat que apostin per la recerca, per la
innovació i per al desenvolupament i per integrar també que és
una forma important de retenir i de captar talent dels
investigadors cap al món privat, no només cap al sector públic.
Per tant, açò és importantíssim.

Estam d'acord que l'article 18.3 de l'Estatut, diu el que diu,
però la realitat també diu el que diu i no hi entraré.

Crec que m’he botat... Ara, em perdonaran, però no record
si anava VOX o anava MÉS per Mallorca...

(Se sent una veu de fons que diu:”MÉS per Mallorca”)

MÉS per Mallorca, perfecte, sí, ho tenia bé, gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Campomar, també, per les seves
reflexions, ja he contestat alguna de les qüestions. Dir-li que, a
més d'ajudar, de promoure ajuts, per a les dones en matèria o
en la formació politècnica, també és continu -de fet en vam
celebrar una fa poc- les jornades i els treballs que duim a terme
des de la Fundació BIT, amb les STEM vinculat també al món

(...). Per tant, açò ho impulsarem i és un compromís clar
d'aquesta conselleria, personal del conseller que li parla, i un
dels objectius primordials, també, del mecanisme de
recuperació i resiliència, per tant, no pot ser d'altra manera.

El tema de la capacitat de retenir talent, jo crec que, més o
manco, ha quedat contestat.

I a nivell de política lingüística, l'increment del 13% sí és
una bona notícia, estam d'acord que encara ens queda un gran
camp per recórrer, no som gens conformistes, i és cert que hi ha
certs programes que ens agradaria desenvolupar de manera més
decidida, açò també aniria per al company de MÉS per
Menorca. Però que, ara mateix centram els esforços en el que
està pressupostat; açò no vol dir que durant els anys 2022 i
2023 també puguem cercar mecanismes de finançament, que no
estan en aquests pressuposts evidentment, per dur endavant
alguns d'aquests projectes. 

Orquestra Simfònica de les Illes Balears, jo també els
convid a tots que, a part que coneguin més l'Orquestra
Simfònica que no dic que no la coneguin, no vull dir açò, sinó
que no es quedin només amb l’apartat de creació i de funció
musical que fa per a tots els públics, sinó que tenim un
programa importantíssim també de digitalització, de millores en
les condicions de l'Orquestra Simfònica, i de transferència i
sobretot, també, de recerca com he dit abans amb el concurs de
cant Joan Pons, com amb l'Arxiu Samper, com també amb
l'obra de l'Arxiduc..., hi ha una important labor, també,
investigadora i de millora en la digitalització de l'Orquestra.

Sí, ara sí... La diputada de VOX..., crec que..., bé, jo he
estat capaç només i, si no disculpi’m i recordi-m’ho, si és que
me n’ha fet més, de preguntes, jo n’he apuntada una que és: a
què es dediquen els estudis i treballs tècnics d'aquestes partides
que tenim a la conselleria, entre d'altres, i ha anat bé com ho
demanés perquè no he pensat a dir-ho en el meu discurs inicial,
doncs entre d'altres coses es destinaran a crear l'Observatori de
la Cultura de les Illes Balears, en la qual cosa supòs que..., bé,
no sé si hi estaran d'acord o no, un observatori de cultura de les
Illes Balears que és una qüestió que estava en el pla de cultura
i que és una acció que també es reclama des de fa molta estona
per part del sector per prendre decisions acurades sobre les
polítiques culturals de les Illes Balears. 

Per tant, quan parlam de dades, de ciència, parlam també de
capacitat analítica és important que també sigui en aquest sentit
i també als treballs inicials que estam fent amb el hub
audiovisual. 

Jo només he estat capaç apuntar aquesta pregunta,
bàsicament per dues coses: primera, perquè el que vostè ha fet
ha estat posant en qüestió l'organigrama, l'estructura del Govern
de les Illes Balears, i jo crec que avui evidentment no toca, una
altra vegada fora de... fora de lloc totalment. 

El que sí que..., bé, m'ha agradat, no sé si és la paraula,  és
que... ho he comentat, no?, jo tenc l'immens honor i orgull amb
els meus companys, segons vostè, de ser el conseller que
representa la conselleria amb la qual vostès hi estan manco
d'acord i per a mi açò és una bona notícia, ser el conseller amb
el qual VOX està manco d'acord, com més antagònics estiguem
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en terreny de... filosofia política i ideologia per a mi açò vol dir
-crec- que no anam tan malament.

I pel que fa al company diputat Castells de MÉS per
Menorca, li vull comentar que..., bé, a banda que vostè m'ha fet
la broma del patchwork he de dir que estoy en ello, ara estic
aprenent a cosir i anar fent amb la conselleria, és ver que no és
fàcil la gestió de totes aquestes àrees, però deixi'm dir-li que...
amb molta capacitat de millora, molt d'àmbit de millora i de
recórrer, crec que no va tan malament. A nivell de gestió crec
que s'estan fent unes passes molt importants i que, per tant, ja
no és tant el què és la conselleria, sinó què fa i com ho fa i per
tant crec que aquí en l'àmbit de resultat és on ens hem de fixar.

Ja he explicat també al Sr. Costa, la mateixa referència que
ha fet vostè, no, jo no he vengut a fer una dissertació de la
gestió dels fons europeus, la faré quan faci..., quan sigui, puc
demanar una altra compareixença voluntària per actualitzar-ho
ara final d'any si fa falta o a principis d'any 2022, no hi ha cap
problema, en matèria dels fons europeus de totes les àrees i de
tot el desenvolupament del mecanisme. En açò no hi ha cap
tipus de problema.

Després, cal comentar que el suport... bé, la xifra que vostè
donava dels 475.000 euros del tema del català, doncs,
evidentment no..., vostè ha fet aquesta broma, no?, dels 40
Principales, on no entraré, però evidentment no és... no té
una..., no és una comparativa perquè no només es destinen
400.000 euros, evidentment, al suport de... bé, a la divulgació
i a la formació de la llengua catalana. 

Ho tenia apuntat per aquí..., perdoni però... Bé, és igual, ara
no... ara no ho trob, si de cas després a la segona... a la
contrarèplica li ho podria detallar una miqueta més... Miri, ara
sí, m’ha vingut... Tenim els cursos dels nouvinguts, els tallers
de conversa, els convenis amb els ajuntaments a través de l'IEB
a més a més de tota la política que fa la Direcció General de
Política Lingüística que, evidentment, l'import és molt superior.

Després, allò a què ha fet referència el diputat del Partit
Socialista, crec que més o manco ja ha quedat clar. Per part de
l'ICIB reforçar l'institut a través d'aquestes quatre places i amb
la important gestió que es fa dels fons europeus que sí tenim
assignats i que per tant sí que estan pressupostats aquests al
pressupost i després, aquest treball col·laboratiu entre el sector
privat i el sector públic en tots els àmbits que puguem... la
creació d'aquesta mesa de la recerca on també hi haurà la
presència del sector privat i les jornades que puguem treballar
de manera constant, jo diria que pràcticament trimestrals o
quadrimestrals amb la Fundació BIT, Universitat, Fundació
Universitat i Empresa, patronals i sindicats i la nostra
conselleria per tal de reforçar les sinèrgies que es puguin crear.

Esper haver-ho contestat pràcticament tot i si no disculpin-
me i a la contrarèplica intentaré detallar-ho una mica més.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam als torns de rèplica,
en primer lloc passarem el torn de paraula al portaveu del Grup

Parlamentari Popular el Sr. Antoni Costa per un temps de cinc
minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

 Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, conseller, li he de reconèixer
que venia tranquil i me’n vaig un poquet preocupat, perquè
vostè va fer el Pla d'inversions de les Illes Balears, sí o no? Jo
crec que sí, vostè el va fer, no? Vostè va dur a Consell de
Govern per declarar estratègics... conjunt de projectes, sí o no?
Jo crec que sí, vostè ho va dur a Consell de Govern, però
resulta que vostè elabora el pla estratègic d'inversions o el pla
d’inversions, els du a Consell de Govern, però quan li
demanam per la traducció pressupostària d'aquest pla
d'inversions a una compareixença de pressuposts a la Comissió
d'Hisenda, vostè ens diu que d'això ja en parlarà un altre dia, la
qual cosa ens deixa estupefactes, Sr. Conseller, perquè si vostè
té la responsabilitat d'elaborar el pla d'inversions, ha de tenir
també la responsabilitat transversal de parlar de la traducció
pressupostària dins el primer exercici que és el 2022 d'aquest
pla d'inversions. I si ens diu que no en vol parlar, bé, ens pareix
bé, vull dir, no té cap obligació ni una de parlar-ne, però sí que
li anuncii que vendrà a aquesta cambra parlar-ne perquè li
demanarem una compareixença perquè per a nosaltres la seva
conselleria s'explica només per aquest fet. Si no fos per aquest
fet la seva conselleria no té cap sentit ni un. 

Per tant, ens sorprèn que vengui a vostè i no ens expliqui el
Pla d'inversions, la traducció pressupostària del Pla
d'inversions, d’aquí la nostra petita preocupació.

Per altra banda, jo sí que vull parlar del Pla d'inversions, sí,
perquè jo crec que els fons europeus són absolutament
transcendentals de cara al futur i en això estam d'acord i s'han
de traduir en projectes d'inversions productives i en projectes
que vertaderament transformin la realitat econòmica de les
nostres illes, i en això crec que també estam d'acord.

Miri si estam d'acord que des del Partit Popular els vàrem
oferir a vostès un pacte, evidentment el varen rebutjar perquè
vostès estan lligats al pacte de reactivació i només volen seure
a la cadira del pacte de reactivació i en aquell pacte de
reactivació aquest que mencionen vostès constantment, és clar,
vostès varen pactar aquest pla d'inversions.

D’aquest pla d'inversions li vull parlar perquè és una
qüestió de prioritats. Vostès han declarat estratègics, bé, doncs
miri, inversions en cicle de l'aigua, sí, vostès els han declarat
estratègics. La suma total de les inversions en cicle de l'aigua
declarats estratègics suma 87,3 milions d’euros, pressupostats
per a 2022, sap quants n’hi ha, Sr. Conseller?, jo li ho diré,
vostè no ho tenia apuntat, jo li ho diré: miri, hi ha ara mateix
3.300.000 euros pressupostats per a 2022 dels projectes
estratègics del cicle de l'aigua que vostè... sí, sí... 

Sap vostè quant ha declarat estratègic en matèria, per
exemple, de tramvia de Palma? 475 milions d'euros? Jo crec
que això als ciutadans de les Illes Balears els interessa
saber-ho. Vostès, prioritats, voluntat política, pressuposten 3
milions d'euros, és veritat que per al tramvia de la Platja de
Palma no hi ha ni un euro pressupostat, és veritat, però l'únic
que ha destacat el Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, que
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avui surt a premsa, és que es reprèn tot el que fa referència a
tren de Mallorca i tornen a pressupostar, i això sí que ho
finançaran amb fons europeus perquè això sí que està
pressupostat, 1,5 milions d'euros, segurament finançats amb
fons europeus, per tornar a estudiar, per tornar a estudiar, Sr.
Conseller, ja ho varen estudiar vostès el 2009 i es cascaren un
milió i mig d'euros estudiant, però no va ser suficient l'estudi el
2009, s’ha de tornar a estudiar i per això per al conseller de
Mobilitat i Habitatge, això és una prioritat, la seva prioritat ja
té un milió i mig d'euros pressupostats. 

Vostè em dirà que és una prioritat total el tema de mobilitat
en matèria ferroviària a Mallorca, és qüestió de prioritats,
nosaltres creiem que cal resoldre, primer, l’infern fecal que es
viu a moltes zones de les Illes Balears, és una qüestió de
prioritats. Vostè ho ha aprovat en el seu pla d’inversions i
aquest és el pla d’inversions del qual jo sí vull parlar.

Per altra banda, aquesta és la seva prioritat, li repeteix que
això és el que tenim damunt la taula i d’aquest pla d’inversions
si no en vol parlar avui, Sr. Conseller, en parlarà un altre dia -
sí, sí, vull dir, no es preocupi que en parlarà-, tal com (...) el Sr.
Castells,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, ha d’acabar, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -ja acab-, el Sr. Castells li va demanar que es debatés en
aquest parlament, el Govern de les Illes Balears va voler vetar-
ho, el Partit Popular, per suposat, hi va votar a favor, i d’això
en seguirem parlant, perquè no compartim les prioritats
d’inversió que té el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passam ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Gloria
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, gracias, presidenta. Nos alegran mucho las inversiones
que se van a hacer en la universidad, creemos que el lugar o la
casa en la que hayas nacido no te tiene que impedir ir a la
universidad, ascender socialmente y que esté garantizado el
derecho a la educación universitaria, está hoy más que nunca
garantizado en estos presupuestos que usted nos expone hoy.

Está claro que nuestra política es alcanzar la igualdad de
oportunidades a través de un planteamiento equitativo, en este
caso en los servicios públicos, y equidad supone dar más
facilidades a quienes más lo necesitan. Por eso tendremos que
tener en cuenta especialmente que estas facilidades lleguen a
todas las personas que vengan de las islas más pequeñas y
también de la de la parte foránea de Mallorca.

Está claro que estos presupuestos que usted ha presentado
hoy son un paso más hacia la diversificación del modelo
turístico, no solo mediante el planteamiento de un sistema
universitario fuerte, garantista, sino también con una seria
inversión en investigación y en el desarrollo hacia nuevas
tecnologías, hacia modelos de sociedad donde la cultura y los
cuidados tienen que ser el centro de las prioridades; solo así se
puede mejorar la realidad de estas islas de manera que
beneficie a todas las personas.

También nos quedamos satisfechas con la inversión en
investigación, en todo lo que ello conlleva, porque tenemos en
cuenta que entre 2010, por ejemplo, y 2015, nuestro país había
dejado escapar al extranjero 12.000 investigadores e
investigadoras, y ahora toda esa materia gris que hemos cedido
a otros países o a otras comunidades autónomas, las echamos
escandalosamente de menos.

También estamos moderadamente contentas en la
motivación que va a suponer para los jóvenes que se apueste
para la ciencia, hay que dignificar ese sector tan olvidado, que
siempre ha sido lo prioritario a la hora de recortar presupuesto.
La ausencia de Estado en este campo de la investigación y la
ciencia, trae mediocridad y enraíza un sector económico basado
en la construcción y el turismo, que se aleja a pasos
agigantados de esa innovación y de la producción de patentes
que necesita la economía, también, de esta comunidad
autónoma y de este país.

La inversión en fondos europeos creemos y seguimos
pensando que tiene que ser equitativa, es importante que en
ninguna isla se sienta menospreciada a la hora de llevar a cabo
las inversiones con esos fondos que provienen de Europa, y
hablo de las necesidades concretamente que tiene Eivissa, las
fuertes carencias en infraestructuras que son necesarias para
soportar la presión demográfica o las particularidades de
nuestra biodiversidad.

Respecto a la cultura, estamos también satisfechas con este
presupuesto, en Unidas Podemos lo tenemos claro, sí al turismo
de calidad, pero también a la diversificación económica, y
creemos que son pasos importantes los que se dan en el año
2022 respecto a la cultura. Tiene que existir un plan general de
cultura para el fomento de la innovación en este tema para
Baleares.

Bueno, y por último, creemos interesante e importante
también su apuesta por la creatividad en las políticas que ha
planteado en este presupuesto, hay que seguir acogiendo al
mundo artístico, dignificar las profesiones, cuidar al tejido
cultural, humano, porque al fin y al cabo esa gente es garantía
de futuro y de progreso, y bajo ningún pretexto tampoco se les
puede dejar caer.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. És el torn ara del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Conseller, ho ha dit vostè, la
Direcció General d’Innovació no depèn de la seva conselleria
i sap, per què d’això hem discutit molt en aquest parlament, que
des del Grup Parlamentari Ciutadans és una situació que no
entenem, des del primer moment hem insistit que era un poc
estrany que una conselleria com la seva no incorporés
innovació, perquè així ja podria complir el cercle de recerca,
desenvolupament i innovació. Però, bé, és el que tenim i hem
de treballar amb aquests mimbres, que es diu, i vostè presenta
ara iniciatives que realment són interessants per unir la
Universitat amb l’empresa mitjançant programes de
Networking entre empresa i Universitat, que ja li dic que -i a
més ja li feia senyes quan ho deia- que ho trob una iniciativa
molt interessant, que, a més a més, se suma a iniciatives que ja
existeixen, però que evidentment s’han de potenciar.

Ara, per exemple, durant aquestes setmanes es produeix el
Connect’Up, que és la “mentorització”d’empreses innovadores,
i això ve del sector privat, però també amb ajudes de la
Universitat y de la Fundació Bit, en aquest cas. Per tant, és una
bona una bona iniciativa.

Com també, i en som conscient, però vull que no deixin
escapar, el tema d’incorporar la Universitat al districte
innovador de Llevant, és clau i és una proposta que ja fa anys
que es tramita i que no podem perdre l’oportunitat, perquè ja
n’hem perdudes moltes d’oportunitats en la història de les Illes
Balears d’aquest estil, i no es pot perdre l’oportunitat que en els
propers anys puguem disposar d’un districte d’innovació
punter. Perquè és que, si no, ens costarà molt retenir i sobretot
atreure talent a les nostres illes.

I vostè ha fet un esment al sector privat, que aposti per la
recerca, que aposti pel desenvolupament, i és una situació
també complexa, el nostre teixit productiu està format
principalment per PIME, per autònoms, i ara ho cercava, però
no he trobat la xifra exacta, sé que hi ha, com a mínim a l’any
19 hi havia 30 PIME innovadores, és una situació que hem
d’aconseguir que s'incrementi el nombre de PIME innovadores
a les nostres illes, i segurament necessitarà un impuls des del
Govern, des de la seva conselleria, perquè totes aquestes PIME
innovadores sí que generen recerca, sí que generen
desenvolupament i sí que generen riquesa a les nostres illes, per
tant, és important trobar-se al seu costat, com també al costat de
les empreses ja grans innovadores. Però, com que el teixit de
Balears està principalment format per PIME, és aquí on
considerem que hauríem d’incidir.

I bé, agrair la presència del conseller i de tots els directors
generals i de l’equip de la conselleria i esperem que aquest any
sigui profitós, principalment per a la ciència i per a la recerca
i pe al desenvolupament i per a la innovació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, nosaltres des de MÉS per
Mallorca, ja li he dit al començament, nosaltres creiem positiu
aquest pressupost, l’increment que suposa. Veiem en els fons
europeus una oportunitat que no hem de desaprofitar,
precisament per encaminar-nos al que sempre han defensat, que
aquest petit país i aquesta terra necessita augmentar la seva
resiliència econòmica i transformar el seu model econòmic per
no trobar-se amb aquests alts i baixos que segurament encara
tornaran, i són reptes que hem d’afrontar a un futur.

I, bé, només indicar-li que per això li hem insistit en el
començament que nosaltres per al tema de la Universitat ens
sembla bé la passa que s’ha fet endavant, creiem positiu que
s’incrementin els pressuposts, però també creiem important que
es reforcin els equips de gestió d’aquest pressupost, i li reiteram
aquesta qüestió, li reiteram aquesta qüestió perquè creiem que
seria un fracàs que, per no invertir en segons quines qüestions,
després no es poguessin fer rendibles tots aquests recursos que
ens arriben a la comunitat autònoma.

I dit això, després, per segons quins comentaris que hem
sentit en aquesta cambra sobre la llengua catalana i la (...), he
de dir que per a nosaltres sí que la llengua és la cultura i els
toros no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, tiene la palabra la Sra.
Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Mire, Sr. Consejero, cuando yo le he
dicho a usted que su consejería se lleva la palma en cuanto a ser
un ejemplo de derroche en cargos públicos, tampoco era para
que se viniera tan arriba, no es que sea la única con la que
nosotros estamos en desacuerdo, también hay otras consejerías
con cuya gestión no estamos de acuerdo; no estamos de
acuerdo, por ejemplo, con la gestión que se lleva a cabo en la
Consejería de Educación, pero en cambio, consideramos que es
necesario que exista una Consejería de Educación, mientras que
la educación esté en manos de esta comunidad autónoma,
evidentemente. Por tanto, tendrá que haber alguien que se
encargue y una estructura para ello. 

Ahora bien, su caso es muy distinto, el plan estratégico
puede liderarlo una dirección general perfectamente dentro del
Gobierno balear, subsumido en una consejería, pues, por
ejemplo, no sé, de Sectores Productivos, que ya existía, o en
Presidencia, y coordinando una comisión interdepartamental,
si es necesario, pero no hace falta montar toda una consejería
con este despliegue de cargos públicos y asesores y dejarse 157
millones en ello.

Usted parece que considera que hablar de estructura no es
propio de una comparecencia de presupuestos, pero es que, Sr.
Consejero, los presupuestos se establecen en función de los de
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la estructura, precisamente, más que hablar sobre las bondades
o no de sus políticas, lo que parece más lógico es hablar de los
centros gestores, que son los encargados de ese gasto público,
y eso es precisamente lo que yo le he planteado en mi primera
intervención. Yo le he preguntado por qué se crea un centro
gestor nuevo, que es esta Secretaría Autonómica de
Universidad, Investigación y Política Lingüística, sí, pero ¿por
qué continúan con este centro gestor y no depende directamente
de usted, porque sigue la Sra. Agustina Vilaret, o sea, qué ha
pasado con su gestión, que es lo que les hace considerar que es
necesario continuar con esta nueva Secretaría Autonómica de
Universidad, Investigación y Política Lingüística creada cuando
se creó su consejería?

Después, también, le he preguntado por qué tenemos dos
centros gestores distintos en cuanto a la Dirección General de
Fondos Europeos y a la Dirección de la Oficina de
Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas.

También le he preguntado que hay más de 200.000 euros
para estudios y trabajos técnicos, en el programa de promoción
y servicios de cultura, y le he preguntado cuáles eran esos
estudios y trabajos técnicos.

Bien, también le he preguntado sobre que se está solapando
la función de director general de Relaciones Exteriores con el
tema de las relaciones exteriores y la eurorregión del
Mediterráneo, que también parece ser que es un objetivo y es
un proyecto de la Dirección General de Cultura, ¿cómo se
justifica eso?

También le he preguntado por esos 800.000 euros a
particulares que tiene prevista, esto sí que es ya puro y duro
presupuesto, o sea, si usted considera que los 800.000 euros...,
-perdón, termino la frase- a particulares que tiene la Dirección
General de Política Lingüística, le he preguntado a quiénes van
a parar esos 800.000 euros.

En fin, yo, si usted no me quiere contestar, haga usted lo
que considere, pero, en cualquier caso, ya me encargaré yo de
que le lleguen mis preguntas por la vía que sea necesaria y que
las conteste.

Gracias.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi no hi ha cap representant a la sala, per tant té la paraula
el Sr. Josep Castells, pel Grup Parlamentari Mixt, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per les
seves respostes.

Miri, a veure, jo el que li deia, vull dir no és una crítica a
vostè, perquè jo sé que vostè no és l’ideòleg d’això, però vostè

sí que ha d'entendre la perplexitat dels portaveus parlamentaris
bàsicament tenint en compte dos motius: el primer, fons
europeus és un tema amb el qual em sembla que vostè estarà
d’acord, és rellevant, fonamental, quan van presentar
l’estratègia, bé, les piulades que feien els diputats del Grup
Socialista, els membres del Govern, escolti: “Som davant del
gran repte de futur, l’esperança de la nostra generació té un
repte majúscul”, llavors d’una banda això. I després un altre,
Sr. Conseller, aquest tema té una naturalesa eminentment
pressupostària.

Doncs, la perplexitat quina és? Que, essent aquest tema tan
important per al futur de la comunitats autònoma i tenir una
naturalesa evidentment pressupostària, quan mirem el
pressupost costi ser conscients de tot aquest capítol de fons
europeus d’on ve, on va, etc., que és la discussió
pressupostària. Aleshores jo, és que, a més a més, li he dit, és
que no crec ni que estigui fet amb mala fe, jo he posat un
exemple: va haver-hi un moment que perquè es pogués portar
un control pressupostari adequat dels fons de l'impost del
turisme sostenible es va crear una secció específica en el
pressupost, doncs això ja està inventat.

No el vull culpar ni vull demanar responsabilitats, només li
vull traslladar aquest problema, i crec que és un repte que tenen
com a govern, perquè tots som conscients de la dificultat que
hi ha per comprendre el funcionament d’aquests fons europeus.
Doncs, llavors si facilitem aquesta feina de control
parlamentari, millor. Vostè, és clar, insisteix, vostè refusa: jo
no he vingut a parlar dels fons europeus, he vingut a fer una
compareixença sobre el pressupost del fons europeu. Per això
ens queixem que aquest pressupost no estigui clarament
identificat i que puguem fer un seguiment senzill en els
pressuposts. De fet, el Govern té l’obligació legal de facilitar el
control parlamentari, per tant, jo li faig arribar aquesta
dificultat i esper que el Govern en prengui nota, i de cara a
altres pressuposts doncs puguem tenir una un seguiment més
evident de totes aquestes polítiques.

Jo li he fet una pregunta, Sr. Conseller, que vostè no m’ha
respost, sobre la precarietat amb la qual els ajuntaments
afronten el repte de la gestió dels fons europeus. Jo crec que el
concepte de la descongestió és fonamental, vostès en són molt
conscients, són molts doblers que tenim dubtes seriosos que
tinguem capacitat, com a govern, de gastar-los. Per què?
Perquè tenim uns recursos humans limitats que estan
acostumats a gestionar un volum ics de recursos i ara parlam
d’una quantitat d’uns increments importantíssims. En la
descongestió és important que hi pugui participar el sector
privat, és important que hi puguin participar les altres
administracions, etc.

Per tant necessitem reforçar les capacitats dels ajuntaments
per optar a aquests fons europeus, perquè és un problema que
en aquests moments existeix. No sé si vostès en són conscients
o no en són conscients, és un tema que no sé si queda reflectit
d’alguna manera o altra en el pressupost o si es podria reflectir
d’una manera o altra al pressupost, però aquest és un problema
que hi ha sobre aquest tema, i jo li trasllat i voldria saber vostè
què en pensa i si, des del punt de vista de la gestió
pressupostària, podem trobar alguna manera de reforçar
aquestes capacitats.
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I ja està, Sr. Conseller, respecte del tema de la política
lingüística, doncs els números canten, és a dir, vostè diu a tal
innovació pugem tant, a la Universitat pugem tal, tal, a la
política lingüística, ens quedem igual! Bé, vostè em diu que
n’hi ha molt més que aquests 425.000 euros, no, Sr. Conseller,
no, hi ha molt poc més que aquests 425.000 euros, i és molt
poc. Jo he fet la broma de comparar-ho amb els 40 principales,
però evidentment això és una cosa que l’he dita aquí per la
confiança que li tinc personalment, però evidentment no ho
compar amb això, jo ho sé que no és comparable amb això,
però simplement no hi ha una aposta clara i decidida per fer
front a aquesta problemàtica, que és una problemàtica que jo
crec que hauria de preocupar el Govern; i si el preocupa no es
veu en el pressupost.

Això és tot, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pertoca el torn al Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Jordi Marí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, Sr. President. Res, simplement un parell de
reflexions que tal vegada no he tengut temps a la primera
intervenció.

En primer lloc, reiterar la importància que nosaltres trobam
sobre aquest compliment recíproc dels objectius en la
investigació i en l’empresa, consideram fonamental que es
treballi o que es continuïn treballant el màxim possible en
aquesta línia, perquè si no trobam aquestes sinèrgies i aquestes
col·laboracions amb l’empresa privada, no acabarem mai, o
realment implantant la recerca, ni fent-ho a llarg termini, que
és, entenc, el que tots volem en última instància.

Un altre aspecte que no he tengut temps de comentar ha
estat sobre l’apartat de modernització, em sembla també
important que s’obrin vies de feina no només a l’administració,
per modernitzar l’administració, que evidentment tots estarem
d’acord que és ara més que mai un objectiu necessari, sinó
també obrir-ho cap a la infraestructura i cap al context que ha
de fer adient la implantació i l’arribada de projectes de caire
tecnològic, i parl d’augmentar l’entorn de ciberseguretat, de
més i millors infraestructures que permetin, perquè ens podem
omplir la boca parlant de projectes tecnològics, de projectes
audiovisuals, però si no hi ha un entorn adient tampoc no
aconseguirem realment arrelar aquesta part del sector.

I també dir, és clar, arran alguns comentaris que s'han sentit
i alguna una petita reflexió, que, des del Grup Parlamentari
Socialista, consideram que siguem aquí, avui, debatent i
comentant sobre el pressupost d'una conselleria que es diu de
Fons Europeus, per a nosaltres això ja és un èxit, és un èxit
perquè vol dir que hi ha hagut una gran resposta de les
administracions públiques i que ara hi ha uns pressuposts, hi ha
uns fons que podem treballar i que podem repartir. Ho dic
perquè hi ha molta gent aquí que critica, però, clar, tal vegada
no se'n recorda del que han fet, perquè aquí hi ha grups que
critiquen i parlam del Pla d'inversions i tant de bo que tenim un
pla d'inversions, però gràcies a qui tenim un pla d'inversions?,

perquè hi ha diversos partits en el Congrés dels Diputats que
varen votar en contra del decret que permetia aquesta arribada,
el Partit Popular i Ciutadans específicament. Cert és també que
VOX s'hi va abstenir, per tant, seria una mica més favorable,
però, clar, VOX també, com comentaven ara, seria contrari tot
a totes les autonomies i, per tant, que  hi hagi un parlament
autonòmic i per tant, que hi hagi un govern autonòmic també. 

Simplement destacar la importància, com dèiem, dels
objectius estratègics d'aquesta conselleria, que esperam que es
despleguin en el seu màxim exponent i que s'aprofiti al màxim
les oportunitats que ens brinden també els fons europeus. 

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Respon el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies senyor President. Seré breu, perquè a l’hora
que és ja hi ha gana. Bé moltes gràcies a tots diputats i
diputades, contestaré només un parell de qüestions, per intentar
que quedin una mica més clares. 

Sr. Costa, vostè a la primera intervenció m'ha fet una
pregunta, que no li contestat i després m'ha vingut al cap també
i és si els pressuposts generals contemplaven el pla estratègic.
Per tant, la resposta és que sí, ambdues qüestions. Els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de 2022 ja
contemplen 500 milions que provenen de projectes que estan
dins el Pla estratègic i al pressupost general, al pressupost de la
comunitat, també s'ha fet en base..., no record ara com es diu,
la disposició ..., ara no record exactament el nom, que les
inversions que es facin en els pressuposts generals, han d'anar
en línia al Pla d'inversions de la comunitat. Per tant, van
lligades una cosa amb l'altra. 

Si tenim en compte que aquest pressupost ja contempla uns
500 milions d'euros en inversions, dels quals es deriven també
d'aquest pla estratègic, estam parlant que és aproximadament
d'un 10% del total d'aquest import, que evidentment seran més
perquè s'han anat treballant més conferències sectorials i
s'aniran desenvolupant més imports de caràcter el 2022. Però
el pla estratègic, ja vàrem dir que era a deu anys i per tant, si
seguim amb aquesta progressió d'un 10% anual, evidentment
estaríem en disposició de complir tots els objectius del Pla
estratègic, però ja li dic que serà més, perquè evidentment dins
el 2022 rebrem més finançament, que açò també respon a una
qüestió de la qual cosa vostè parlava, i és que em diu amb
l'annex 2, que crec que és el que em mostrava, que vam
declarar estratègics per Consell de Govern, aquests imports,
aquests imports, que quedi clar, perquè no se’n vagi tan
preocupat, aquests imports són els que designen els ministeris
a la comunitat autònoma. Açò no vol dir que nosaltres, la
comunitat autònoma, amb la seva capacitat d'inversió
precisament també amb el REB, amb els imposts propis, amb
la pròpia estructura de pressupost, puguem invertir més
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doblers, per exemple en sanejament, en aigua, en depuradores
o en dessaladores, etc. 

No, no, aquest document que vostè em mostra és allò que
el ministeri transfereix a la comunitat autònoma, és la
conferència sectorial del que ve cap a la comunitat autònoma.
Està definit, igual passarà amb els sociosanitaris, igual passarà
a moltes d'aquestes coses, sí, sí, me’l pot mostrar, el conec
perquè l’he fet jo. Igual li passarà amb el Verge del Toro. I bé,
les línies que es preveuen en aquest annex 2, ja contemplen les
inversions que ens deriven des del ministeri. Un dia d'aquests
ho podem acabar de comentar. I si no, com dic, que vostè em
diu que em farà venir aquí a explicar-ho. No hi ha cap
problema, ja vénc jo de bona voluntat, ja li ho dic jo perquè
primer de tot. No hi ha cap tipus de problema per açò. 

Després, Sr. Castells, compartim la necessitat de reforçar
les estructures amb ajuntaments i consells insulars, en matèria
d’equips tècnics que pugin desenvolupar la gran inversió que
els ve. Nosaltres de moment, en aquest sentit el que hem fet ha
estat establir mecanismes de feina, tant amb l’Oficina
d'Inversions Estratègiques, com amb la FELIB, com amb la
Cambra de Comerç també per treballar en assistències
tècniques i poder desenvolupar totes aquestes necessitats. I
també comentar que s'ha marcat la instrucció que un 3% de
l'import, açò més o manco s'equipara amb allò que ve treballant
també més o manco amb els fons FEDER, un 3% de l'import
que reben a través de Next Generation, puguin ser precisament
per assistències tècniques i reforçament de personal. Per tant,
tots els òrgans gestors que tenguin o que siguin beneficiaris
d'aquestes línies, poden contractar assistències tècniques i
personal per dur-ho endavant. La manera que tenim, igual que
la manera que tenen els òrgans gestors fins ara per gestionar
fons FEDER, que ho fan i ho fan molt bé. 

També dir-li que no estam igual en política lingüística. Jo
li dic que m'agradaria estar molt millor, que m'agradaria molt
més, però Política Lingüística puja un 13,3%. Per tant, les
xifres canten també, si miram les reals. Açò ja dic, amb el
compromís d'intentar ampliar tots els programes que hi hagi a
l'abast amb el nou finançament. 

Al company també del Partit Socialista, sobre les
infraestructures, ho he explicat a la meva intervenció inicial,
tant amb la UIB com amb els diferents instituts de recerca s'està
treballant totes les fórmules d'adaptació de la infraestructura
necessària per dur a terme, tant hubs nous, com serveis de
telecomunicació, com districtes d'innovació que parlàvem...
com el Districte Nou Llevant, com el company de Ciutadans
comentava, vam poder comprovar pràcticament al mes de crear
la conselleria, es va firmar el protocol per tal que el Govern
entrés amb el treball conjunt amb l'equip de desenvolupament
del districte de Llevant i per tant, la Universitat també hi forma
part i hi formarà part. 

Bé, una qüestió important és que es fa a totes les illes, que
està previst aquest desplegament d'infraestructures i de
necessitats que estiguin a totes les illes i ja en projectes
concrets treballats amb els diferents consells insulars i amb
alguns ajuntaments. 

I per la meva part res més. Dir que podrem avançar, ho
podrem desenvolupar molta més informació del que es refereix
al mecanisme de recuperació i resiliència dels fons europeus.
Jo crec que si hagués parlat només dels fons europeus,
segurament m'haguessin dit que no he parlat del meu pressupost
i del nostre pressupost de la conselleria. Crec que avui tocava
parlar del gran esforç que hem fet, i vull reiterar i agrair a totes
les directores generals i directors generals d'aquesta conselleria,
igual que també gerents i directors i directores dels ens
dependents, la gran tasca que han fet, que estan fent i que faran,
gràcies que aquest pressupost també permet evolucionar cap
endavant en les polítiques que defensam i que consideram que
són necessàries per a aquestes Illes Balears. I a la vegada
content també que compartim majoritàriament amb les forces
polítiques, amb algunes evidentment és impossible i com he dit
abans és bona notícia que no sigui així, però que aquestes
millores també puguin ser tant a nivell de pressupost, però
sobretot per millorar la vida i l'economia d'aquestes Illes
Balears. 

Moltíssimes gràcies, president i la presidenta que ha sortit
i membres de la Mesa i diputats i diputades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller. Una vegada acabat el debat,
volem agrair la seva presència i la dels seus acompanyants i no
havent més assumptes a tractar s'aixeca la sessió fins a les
quatre que començarem amb el següent debat. 

Gràcies.
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