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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Reprenem la sessió
amb el debat 3, de totalitat i globalitat, agrupació de la secció
21, Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb
les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 21, Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, esmena 13494; secció 33,
serveis comuns tecnològics, esmena 13495; E20, EPE de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, esmena
13496; E21, Institut d'Estudis Baleàrics, esmena 13497; E23,
Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, esmena
13498; F09, Fundació Robert Graves, esmena 13499; F22,
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, esmena 13500; F23,
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, esmena
13501.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 21, Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, al programa 455A, promoció
i serveis de cultura, esmenes 13817, 13771, 13775 i 13814; al
programa 455B, planificació i normalització de la llengua
catalana, esmena 13815; al programa 541A, recerca i
desenvolupament, esmena 13816.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 21, Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura, al programa 421F,
política i actuacions en matèria universitària, esmena 13382; al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, esmena 13383;
al programa 455B, planificació i normalització de la llengua
catalana, esmena 13388.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 21, Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura,
al programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
esmenes 13009, 12987 i 12988; al programa 455A, promoció
i serveis de cultura, esmenes 12966 i 13060, i de la 12968 a la
12974; al programa 455B, planificació i normalització de la
llengua catalana, esmenes 13008 i 13007. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. Passam, a continuació, a defensar les esmenes a la
totalitat de la secció, i també les esmenes parcials a aquesta
secció que plantejam des del Partit Popular.

En primer lloc, des del Partit Popular pensam que si es
planteja una esmena a la totalitat del pressupost i es defensa en
aquest ple, té tot el sentit que també es plantegi una esmena a
la totalitat d'una part del pressupost. Perquè si creiem que s’ha
de retornar el conjunt del pressupost, té tot el sentit, al nostre
entendre, que també es plantegi que una part del pressupost o
les sendes parts del pressupost també siguin esmenades en la
seva totalitat, perquè sigui retornades; són les eines que tenim

des de l'oposició per manifestar que un pressupost no ens
agrada. En conseqüència, té tot el sentit.

No obstant, en el cas de la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura, potser anam un poc més enllà, i no perquè
vostè, Sr. Company, no sigui..., no li apreciï la feina que fa, jo
crec que fa una bona feina, li vull dir amb total sinceritat, vagi
per endavant, en fi, que li apreciï la feina que fa; ara bé, crec
que la Conselleria de Fons Europeus va suposar una certa
precipitació inicial i, a dia d'avui, pels arguments que ara diré,
no sé si té gaire sentit aquesta mateixa conselleria, el que a un
moment donat es plantejava com a qualque cosa
imprescindible, a dia d'avui, jo no sé si això és exactament així.
Li diré exactament les raons.

En primer lloc, és normal -atès el model que vostès varen
triar- que la Conselleria de Fons Europeus faci un Pla estratègic
d'inversions. No ja amb fons europeus, que seria el normal, sinó
ja directament un Pla estratègic d’inversions. I dic que és
normal no perquè ho compartim, nosaltres creiem que de cara
al futur s'hauria d'haver pensat en un ens independent, una
agència independent, que fes aquest pla estratègic d'inversions.
Atès que era el plantejament que vostès fan, fer-ho des d'una
conselleria i, per tant, des del sector públic, i ho vàrem esmenar
en el decret llei, a la tramitació com a projecte de llei, que
crèiem que els grups parlamentaris hi haurien d'haver
participat, però, repeteix, la idea hauria d'haver estat que no
existís una conselleria encarregada de dissenyar el Pla
estratègic d'inversions, sinó que hauria d’haver estat una
agència externa amb participació, fonamentalment del sector
privat, qui ho hauria d'haver fet.

Però la realitat dels fets és que vostès han fet el Pla
autonòmic d'inversions, molt bé, i un podria pensar, home!, si
s'ha fet el Pla autonòmic d'inversions en matèria de fons
europeus des de la seva conselleria, Sr. Company, ja li ho vaig
dir a la seva compareixença en el pressupost, el normal hauria
estat que fos vostè el que..., no gestionàs directament, però sí
que plantejàs la traducció del Pla d'inversions en els
pressuposts de la comunitat autònoma, i no fos la Conselleria
d'Hisenda qui ho fes; perquè vostè és qui ha planificat el Pla
estratègic i, en conseqüència, hauria de ser vostè el que digués:
bé, la velocitat quant a la implantació del Pla estratègic
d'inversions serà: primer, farem aquestes inversions, llavors
farem aquestes..., hi hagués una ordenació que vostè marcàs,
però la realitat és que veiem els primers pressuposts on hi ha
fons europeus, i ho vaig poder constatar jo mateix a la
compareixença que vostè va fer, Sr. Conseller, en els quals els
fons europeus són un conjunt de trossets a cada conselleria,
cada conselleria fa allò seu, no hi ha una ordenació per la seva
part.

De fet, li va com a sorprendre, fins i tot, a la compareixença
que aquest diputat que li parla li plantejàs a vostè, escolti,
vostè, en matèria de fons europeus... Ah, no, jo és que en fons
europeus, no..., jo només tenc la Direcció General de Fons
Europeus i l'oficina tal... Idò no anam ben encaminats, perquè
no va dins el perfil.

I li he de dir una cosa, ens preocupa molt la situació dels
fons europeus, perquè creiem que hem començat prou
malament tota la gestió dels fons europeus. Jo quasi ho
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qualificaria... -no s'ofengui, Sr. Company-, però quasi ho
qualificaria de caòtic, el Govern central fa, treu les seves
convocatòries, i li he dit diverses vegades: el Govern central
treu les seves convocatòries, els envia a vostès, via conferència
sectorial, els recursos dels fons europeus, vostès els assignen -
no sé com-, treuen vostès també convocatòries, ningú no sap
quan surten les convocatòries. Hi ha un autèntic caos del que
vostè, Sr. Company, no és responsable, o almenys no ho és del
tot, responsable. Però sí que ho és el Govern central, que ha
plantejat..., i ens preocupa molt per una raó, perquè creiem que
els fons europeus són una gran oportunitat, però el
plantejament que tenim avui damunt la taula pot donar lloc a un
altre pla E, ho hem dit moltes vegades, a gastar aquí no se
sap..., sense criteri, sense ordenació, i això ens preocupa molt.
Per tant, quant a gestió la seva conselleria, Sr. Company, no sé
si està jugant el paper que crèiem, almenys des del Partit
Popular, que jugaria.

En segon lloc, nosaltres creiem que la seva conselleria
hauria de liderar un cert consens, però la realitat és que tal
vegada l'ha liderat en el Pacte de reactivació, no ho sé, però
sense cap dubte, des del Partit Popular, que els hem ofert
consens milers de vegades, no ha estat el resultat final que
nosaltres desitjaríem, la veritat, i aquí hem trobat a faltar prou
aquestes possibilitats que oferia la seva conselleria, crèiem
nosaltres, almenys si li hagués dit la presidenta Armengol a
vostè que hagués negociat, per exemple, amb el principal partit
de l'oposició, principal partit de l'oposició que igual, igual, eh?,
si ho decideixen així els ciutadans de les Illes Balears governa
el 2023, dic “igual” o  governen vostès, no ho sabem, ja ho
decidiran els ciutadans. 

El que és evident és que podria ser que vostès
comprometessin les inversions de fons europeus i un altre equip
de govern hagués d'executar les inversions que vostès han
compromès, i això no té massa sentit, Sr. Company. Per tant,
hem trobat a faltar moltíssim aquesta falta de consens del qual
vostès en parlen molt, però practiquen molt poc. Aquesta és la
pura realitat.

Per altra banda, quant a les esmenes que plantejam des del
Grup Parlamentari Popular a aquesta secció, la veritat és que
són poquetes, són poquetes esmenes. 

En primer lloc, per cert, també -permeti'm que li ho digui-
la seva conselleria tenia sentit pels fons europeus, no per la
resta de seccions que pugui vostè tenir, Universitat i Cultura
podria estar perfectament a la conselleria del Sr. March i no hi
hauria cap problema ni un, és a dir, ja els havia dut i, escolti, el
més normal..., de fet és difícil d'entendre que a una conselleria
de fons europeus se li afegeixi... tal vegada Universitat, sí, però
Cultura... en fi, no sé si té massa sentit, però bé és igual,  això,
aquest és el debat; jo li dic que la seva conselleria a dia d'avui,
no vostè, sinó la seva conselleria a dia d’avui jo crec que no té
massa sentit, i per això també, en part, aquesta esmena a la
totalitat.

Quant a les esmenes parcials, tenim una primera esmena per
a foment del teixit cultural de les Illes Balears. Nosaltres
creiem que a política lingüística sobren recursos i es poden
afegir aquests recursos a política cultural, teixit cultural de les
Illes Balears i, concretament, a l'Institut d'Indústries Culturals. 

Per altra banda, pensam que es podria..., i això crec que ho
han aprovat vostès, evidentment no transaccionar amb el Partit
Popular, faltaria més, amb el Partit Popular s’ha de
transaccionar el mínim possible. Per tant, el Premi Born de
Teatre, si no ho record malament, vostès ho han transaccionat
amb algun altre grup polític, bé, ja ens va bé, eh?, si es fa ja va
bé.

La rehabilitació del teatre Salón d'Es Castell a Menorca, un
plurianual de 500.000 euros, plantejam al 2022, 250.000 euros,
bé, és una possibilitat, fem aquest plantejament en aquesta
esmena.

Més coses, la creació del Museu de Formentera per donar
compliment a la Llei de patrimoni del 1998, això... crec que el
Sr. Sanz també planteja alguna esmena en aquest sentit, bé, si
podem dur-ho a terme, encara que no sigui a instància del Partit
Popular, a nosaltres tampoc no ens sap greu, la qüestió és
dur-ho a terme.

I tenim dues esmenes finals que jo crec que també tenen
molt de sentit, i vostès..., és clar, vull dir, ara que algú no digui,
bé, hi haurà algú que es fotrà les mans al cap, vull dir..., però
nosaltres creiem que s’ha de foment..., més aviat, estudiar,
protegir, fomentar i difondre les modalitats lingüístiques del
mallorquí, del menorquí, de l’eivissenc i del formenterer,
d'acord amb el que estableix el 35 de l'Estatut d' Autonomia de
les Illes Balears.

Nosaltres creim que..., no posam en dubte la unitat de la
llengua, no tenim cap problema a reconèixer-ho, ho diem així
de clar, però, escolti, les modalitats lingüístiques a cadascuna
de les illes són un patrimoni a conservar, o així ho creiem des
del Partit Popular. Jo em dirigesc a vostè, Sr. Company, ara
mateix en eivissenc i estic molt orgullós de parlar en eivissenc;
vostè quan surti aquí a la tribuna parlarà en menorquí, i jo estic
molt orgullos que vostè parli menorquí, n'hi haurà molts d'altres
que es dirigiran aquí en mallorquí o com sigui. 

Jo crec que això és un patrimoni que s'ha de conservar i
com que s'ha de conservar i difondre, per cert, difondre també,
doncs estaria bé fomentar-ho un poquet més del que es fa ara
amb el català estàndard. El català estàndar està molt bé, jo no
ho discuteix, però jo vull seguir parlant en eivissenc i... en fi,
això és una qüestió que a la comissió es va suscitar el debat, per
exemple, el Sr. Sanz parla en valencià, em sembla excel·lent,
vull dir, és totalment lliure de parlar en valencià, jo no seré qui
el corregeixi en aquest sentit. Ara bé, jo crec que a les Illes
Balears i a cadascuna de les seves illes és una altíssima riquesa
poder parlar -parlar, parlar-, escriure ja és un altre tema, parlar
en cadascuna de les modalitats lingüístiques. 

I per acabar...

(Remor de veus) 

..., i per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d'anar acabant.
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EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, no, ja acab-, per acabar hi ha una esmena per construir
una nova residència a la UIB, que jo crec que encara que
estigui en els pressuposts, suposadament jo crec que vendria bé
adquirir el compromís ferm i definitiu que es construís.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa...

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

Sí, Sr. President, per una qüestió incidental demanaria el
torn de paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Idò donam la paraula al conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per obrir aquesta qüestió incidental.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, diputats i
diputades, resta de membres del Govern. Gràcies, Sr. Costa, per
aquesta intervenció i també per algunes de les paraules que
m'ha dirigit. 

En un moment de tanta dificultat i complexitat, de tants
d'esforços col·lectius on el Govern, juntament amb els consells
insulars, consells, ajuntament... perdó, Govern, consells
insulars, ajuntaments, agents econòmics i socials, societat civil,
en general, dediquem tants d'esforços per remar en el mateix
objectiu, des del consens, a fi de sortir més reforçats d'aquesta
crisi, el Partit Popular, una vegada més, gira l'esquena a aquesta
possibilitat. Converteixen la crítica que, per responsabilitat
evidentment, ha de ser acceptada, però em falten les propostes
coherents, fermes i comunes per als ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma.

Aquest govern, amb els pressuposts presentats per la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura reforça una
visió del futur essencial per a les Illes Balears i des del Partit
Popular, una vegada més, presenten esmenes a la totalitat
perquè, segons vostès, no responen a les necessitats reals
d'aquesta comunitat autònoma. A mi em deixa prou perplex, Sr.
Costa, perplex perquè a la compareixença -i vostè ja ho ha dit-,
igual que ho ha fet en aquesta intervenció, no s'ha dedicat... en
aquell moment no es va dedicar ni un minut a parlar d'altres
temes que no fossin la gestió del mecanisme de recuperació i
resiliència, i aquí ben bé hi ha dedicat un minut dels deu que
n’ha tengut ocasió.

Tenim ocasió de parlar del desplegament i de la gestió del
mecanisme de recuperació i resiliència, si vostè no hi està
d'acord, té una altra visió, creu que s'hauria haver gestionat

d'una altra manera, creu que aquesta conselleria sobra, creu que
aquest conseller pot sobrar o no, miri, ara som aquí i ens toca
fer feina i ens toca donar respostes a la situació que tenim
endavant.

I em sap greu que empri la seva intervenció només per dir
que no estan d'acord amb la forma com es gestiona des de
l'Estat el mecanisme de recuperació i resiliència, hi tenen tot el
dret, evidentment, però em sap greu perquè no dediquen ni una
sola paraula a recerca, no dediquen ni una sola paraula a
política universitària, no fan cap referència pràcticament a
temes de cultura i ara sí que és cert que a la política lingüística
pensava que no hi farien cap referència, però sí, benvinguts a
la unitat de la llengua. Supòs que el seu líder, Casado, va
aconseguir l'efecte contrari del que volia aconseguir. Per tant,
benvinguts a la defensa de la llengua pròpia del català en
aquestes illes.

(Alguns aplaudiments) 

El que em sembla és que en totes aquestes qüestions que
hem parlat fins ara, els esforços que fa aquest govern en
matèria de recerca, Universitat, cultura, política lingüística,
modernització, fons europeus també, crec que... no en parla
perquè no en pot parlar. Per tant, crec que hi ha més consens o
estan més d'acord amb les polítiques que es duen endavant del
que diuen, evidentment, és lògic, el joc polític va així, però la
veritat és que també amb les esmenes parcials que han fet,
home!, que n'hi hagi que ja estiguin... de les cinc que ha fet, que
n'hi hagi que ja siguin incorporades des del primer moment per
part de la conselleria al pressupost i d'altres que siguin esmenes
que vénen ja d'altres anys enrere, Sr. Costa, jo m'esperava del
principal partit de l'oposició una miqueta més de feina, de rigor
i de propostes que podríem estar-hi d'acord o no, podríem estar
d'acord, però almanco haguessin estat unes propostes, no ho sé,
originals, creatives que donessin solució a algunes qüestions
que tal vegada nosaltres no hi hem caigut, o tal vegada haurien
estat bones propostes. Però vostès han perdut aquesta
oportunitat i segueixen instal·lats en el no és no.

157,2 milions de pressupost per a l’any 2022, és el que
aquesta conselleria gestionarà. Afrontam, com li dic, amb
determinació els reptes de competitivitat, de diversificació
productiva, de sostenibilitat, de cohesió social. Crec que
aquestes paraules queden una mica grans en el vocabulari del
Partit Popular, perquè, com dic, no hi són, ni se'ls espera. 

Uns pressuposts que també ho vam comentar en comissió
i també vostè n'ha fet referència, van en la línia del que
plantejàvem a través del Pla estratègic de les Illes Balears i que
sumen a aquesta resposta històrica i que se sumen a aquesta
resposta sense precedents amb els fons Next Generation EU.
Fem una aposta clara per la recerca, pel desenvolupament, per
la innovació, com a prioritat econòmica i social. Apostam per
la transferència i generació de coneixement, a través d'un
sistema universitari que treballa per l'equitat i l'excel·lència. I
apostam, com no pot ser d'altra manera, per allò que som i ens
defineix, cultura i la llengua que ens són pròpies, com li dic. 

I què diuen vostès de tot això? Hi voten en contra i no en
fan cap tipus d'esment. Com li dic, allò que ni hi són ni se'ls
espera, ja no és que soni cansat i repetitiu, sinó és que ara més
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que mai empitjora, no hi són ni quan s’hi ha de ser i quan
decideixen ser-hi, posen pals a les rodes. És una mica increïble. 

Nosaltres defensam que amb aquesta aposta ferma pel canvi
de model productiu, les paraules han d'anar acompanyades per
fets i aquests fets suposen, per exemple, un increment del
58,2% dels pressuposts que destinam a recerca respecte del
2021. 14,8 milions destinats a recerca, ostres!, em sembla una
quantitat prou important perquè almanco es pugui remarcar,
però no. Recerca, desenvolupament i innovació són elements
essencials i de futur, per açò, des d'aquesta conselleria i des
d'aquest Govern els esforços van dirigits perquè la recerca, el
desenvolupament i la innovació tenguin un paper rellevant en
aquests pressuposts. 

De veritat, a mi em costa creure que s’oposin a consolidar
l'excel·lència científica, l'atracció i retenció del talent en
aquesta comunitat autònoma, ni una paraula. Parlam de
convocatòries de formació, d'incorporació de personal
investigador, d'intensificar, convocatòries de contractes
postdoctorals, de la incorporació del programa Vicenç Mut
Estabilitat. Dins el 2022, per exemple, incorporam un augment
de 4,8 milions d'euros, destinats a intensificar la incorporació
del personal investigador i de l'excel·lència científica. 

No és açò una acció política imprescindible i prioritària? Jo
de veritat que vostès es poden permetre el luxe de dir que no a
noves infraestructures científiques?

Nou pol marí, inversions i millora a l'estació de Jaume
Ferrer a Menorca i a l'Estació d'investigació a Formentera.
L'esperada posada en marxa del complex científic d'I+D+I
ubicat al Parc Bit, donant resposta a compromisos
importantíssims per a aquest Govern i seguint donant suport a
l'ensenyança universitària, a través de la Universitat de les Illes
Balears. I és clar que sí! L'increment en aquest cas en política
universitària és més que evident i crec que també és de justícia
posar-ho en valor. 

Vostès no poden dir que no a consolidar la Universitat de
les Illes Balears, com una universitat capdavantera en docència
i investigació i transferència del coneixement. I, en aquest
sentit, vull reconèixer la tasca de tot el personal de la UIB i
també evidentment, com a hereu d'aquesta conselleria, que
vostè diu que no té massa sentit, també de la tasca realitzada
pel meu company, el conseller Martí March. 

88,4 milions, dels quals 86,5 corresponen a l'aportació
global que fa el Govern a la Universitat de les Illes Balears, per
a un model socioeconòmic basat en el coneixement. Actuacions
de caire social, com són la reducció del preu de les matrícules.
Reduïm el preu de les primeres matrícules dels estudis de grau
i el preu de les primeres matrícules en estudis de màster
habilitat. Accions socials també, a través de les ajudes per a
estudiants, a partir del programa d'ajuts de desplaçament, també
amb el programa de beques d'allotjament a la residència
universitària. Premiam els millors expedients acadèmics en
estudis de grau i incorporam una ajuda específica per a la
incorporació de dones als estudis que s'imparteixen a l'Escola
Superior de Politècnica. 

Invertim i incrementam les partides per a la implementació
de les titulacions. Seguim amb les millores de la doble titulació
d'Economia i Turisme i també en el grau de medicina.
Augmentam l'oferta de les places del primer curs en estudis de
grau d'infermeria, a partir del curs 2022-2023, açò vol dir crear
unes 30 noves places més. Milloram les infraestructures
universitàries del campus, amb la construcció de la nova
residència d'estudiants, aquí ve l’exemple que una acció que ja
està pressupostada, que ja està anunciada per part de la UIB,
vostès, dos mesos després pràcticament, o un mes i busques
després, la posen com a esmena. Una mica sorprenent. 

També l'ampliació de la UIB a Menorca. A mi em costa
creure que vostès puguin estar en contra d'aquestes accions,
presentar una esmena a la totalitat i després fer propostes en el
mateix sentit, em deixa una mica descol·locat. Crec que hi ha
accions que haurien d'estar garantides, governi qui governi. I
quan vostès parlen de pacte, també evidentment això n'és un
exemple. 

I un dels tresors més importants que té aquesta societat,
evidentment és la il·lusió que posam en els joves, una de les
responsabilitats més importants d'aquest Govern, és poder
garantir un futur digne per als joves. Per açò reprenem les
negociacions entre Universitat i Govern, a través del contracte
programa, que estableix de forma plurianual el model de
finançament durant el període 21-25 i que serà una realitat
aquest any. 

Seguim, en aquest cas, avançant en cultura. Creim
fermament, que és una eina capaç de transformar mirades. És
un deure com a institució, ser capaços de fomentar l'esperit
crític. Ho fem des del coneixement i ho fem també a través de
la cultura. Defensar cultura, i defensar cultura també vol dir
dedicar-hi gairebé 28 milions d'euros, és una mostra evident de
suport a tot el sector cultural i alhora donam continuïtat al
treball iniciat a principis de legislatura. 

Donam resposta a biblioteques, arxius i museus amb nou
personal. Apostam pel Museu d’Es Baluard a Palma, la
Fundació Robert Graves, el Museu d'Art Contemporani Eivissa,
l'Institut Ramon Llull, la Fundació Menorquina de l'Òpera, el
Teatre Principal de Maó, el Cercle Artístic de Ciutadella,
l'Orquestra Simfònica, l'Orquestra Simfònica i el Cor d'Eivissa,
l'Ateneu de Maó, la Fundació Hospital Illa del Rei. Apostam en
aquest pressupost pel Museu Puget d’Eivissa, pel Centre de
Cultura de Can Oliver de Maó, pel Teatre d'Es Born de
Ciutadella.

Seguim? Crec que podem seguir. Mantenim el compromís
amb la candidatura de Menorca Talaiòtica. Actuam també en
la rehabilitació de Can llunyer, per convertir-lo en un centre de
creació i recerca de Llucalcari. S'adquireix amb pacte
progressista i s'executa amb pacte progressista.

Posam a punt els equipaments del Centre Internacional de
Fotografia Antoni Catany. Hem obert el Teatre d'Inca, l'hem
reobert, bé, pacte progressista i ara també amb pacte
progressista. Consolidam les ajudes extraordinàries que
mobilitzàrem durant la pandèmia causada per la COVID-19,
especialment també tot el que fa referència a l'Institut d'Estudis
Baleàrics i l'ICIB, especialment també per al sector
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audiovisual. Ajudes a tots els agents culturals, empreses,
autònoms, associacions, creadors i investigadors, des del
primer fins al darrer; des de la creació fins a la presentació i la
producció. 

Seguim treballant en el projecte, també passam a una altra
àrea, seguim treballant en el projecte de l'administració
electrònica, pel que fa a part de modernització. La Direcció
General de Modernització és de vital importància millorar en
la modernització de l'administració pública, i jo crec que en
açò, Sr. Costa, també hi estarem d'acord. 

Implementem noves polítiques de seguretat, de protecció de
dades i desenvolupam polítiques de ciberseguretat,
conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears, per crear
el nou centre en ciberseguretat. Ens adherim a la xarxa de hubs
1070, una aliança importantíssima, estratègica, entre regions de
la Mediterrània per fomentar les start up i els (...), a Palma,
juntament amb Ceuta, Màlaga, Múrcia, Alacant, València,
Castelló, dibuixen aquest arc mediterrani. Per tant, com veurà,
polítiques partidistes de cap manera, perquè ens posam d'acord
també amb la resta de comunitats autònomes, encara que no
siguin gestionades o dirigides pels nostres partits. Dins el 2022,
crearem una oficina pilot d'assistència en matèria de registre i
desenvoluparem un pla estratègic digital de la comunitat
autònoma. A mi m'agradaria saber de totes aquestes qüestions,
en què discrepau, m'agradaria saber-ho clarament i
concisament. 

En matèria de política lingüística. Treballam des del màxim
consens i des de la coordinació entre diferents institucions i
entitats cíviques. I com li he dit abans, benvingut també que la
llengua formi part de l'eix cohesionador i vertebrador d'aquesta
societat. És un eix per a nosaltres, és un valor més ben dit,
transversal. Per açò apostam per augmentar la partida i
convidam, perquè també com he dit, són benvinguts en defensa
de la recuperació de la llengua pròpia de les Illes Balears a
través dels fons europeus, perquè no em digui que després no
parl de fons europeus, tindrem ocasió de parlar de fons
europeus durant tots aquests mesos.

A través de la Direcció General de Fons Europeus i
l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions
Estratègiques obrim camí cap a una nova realitat. Evidentment,
hi ha inversions d'aquests fons europeus que s'han explicat per
tots els consellers i conselleres amb la incorporació dins el seu
pressupost, però no hi ha cap problema, jo ja li ho he dit moltes
vegades, que allà on toca i pertoca, a la Comissió d'Hisenda,
donaré totes les explicacions necessàries pel que fa a la gestió
i desenvolupament del Pla estratègic d'inversions afectats pels
fons europeus. 

Per tant, posam les bases a través d'una estructura i
planificació a mig i a llarg termini, tenim la visió, tenim els
plans i tenim el finançament, i em permetrà que li digui que
seguirem, seguim i seguirem endavant amb o sense el seu
suport, però ens agradaria moltíssim que el principal partit de
l'oposició se sumés a l'interès general dels ciutadans d'aquestes
illes.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Començam els torns de rèplica. Té
la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Bé, Sr. Company, la veritat és que vostè
acaba de confirmar el que li dèiem des del principi, el discurs
que vostè ha fet aquí a la tribuna, Sr. Company, perfectament
l'hauria pogut fer el Sr. March, perfectament, perfectament,
però vostè duu un títol inicial de conselleria que posa Fons
Europeus, ho hauria pogut fer perfectament el Sr. March. Vostè
ens ha explicat en essència la part que no és fons europeus. És
clar, perquè de fons europeus vostè té la direcció general i
l’oficina, però la direcció general i l’oficina no dirigeixen res,
no diuen on s’han de marcar les prioritats d'inversió de la
comunitat autònoma per al 2022 en els pressuposts generals.
Vostè ho ha admès, cada conseller ja ha posat el que havia de
posar i ja està. Per tant, vostè no coordina res, Sr. Conseller,
que és el que jo li deia abans, quin sentit té una conselleria que
no coordina el seu títol? Vull dir, si vostè és de Fons Europeus
té sentit la seva conselleria si vostè gestiona fons europeus, o
almenys diu que quines són les prioritats, perquè si no, la seva
conselleria no té massa sentit, Sr. Company. Això tractava de
dir-li directament a la primera intervenció que li he fet.

Perquè per parlar, si està molt bé, és a dir, per parlar
d’Universitats i per parlar de Cultura, doncs, amb el Sr. March
en parlem tan bé com amb vostè. No feia falta fer una
conselleria per a això, no feia falta una conselleria.

Per altra banda, li hem dit moltes vegades, Sr. Company,
que des del Partit Popular compartim els eixos, compartim els
eixos, és que ho compartim. Li hem dit moltes vegades, Sr.
Company, també a la Sra. Armengol, que des del Partit Popular
creiem que l'àmbit dels fons europeus seria una de les àrees que
més fàcilment podríem arribar a un acord. Li hem dit moltes
vegades, però, escolti, jo no sé què passa, vostè diu: eh, són
aquests del PP que són els del no és no. D’acord, vostè segueixi
pensant així, però la realitat és que hem tengut la mà estesa
constantment perquè, li ho dic sincerament, creiem que podem
arribar a acords, però sí compartim els eixos! Tal vegada no la
priorització, eh!, per exemple. 

Miri, nosaltres creiem que s’ha d’invertir en el cicle de
l'aigua, i és molt urgent, li hem dit moltes vegades, hi ha unes
mancances enormes al cicle de l'aigua. De fet, escolti, com que
no sabem els fons europeus quan van vendran, ni com ni no sé
què amb el cicle de l'aigua, i el Sr. Mir ha pressupostat de
forma molt insuficient en matèria d'inversions i de l'aigua, però
escolti'm, hem destinat, i ho dirà el nostre diputat Javi Bonet,
eh!, hem fet un reguitzell extens d'inversions en matèria de
cicle de l'aigua. Moltes d'aquestes inversions es podrien
finançar amb fons europeus, però és que vostès no pressuposten
inversions amb fons europeus. És per a vostès una prioritat sí
o no el cicle de l'aigua? Si ho és, escolti, la traducció pràctica
que vostè hauria d’haver coordinat, Sr. Company, hauria
d'haver-se traduït en això. Això era una prioritat per a 2022?
Home!, és que fa temps ja que són una prioritat les inversions
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en cicle de l'aigua, però hi ha quatre xavos al cicle de l'aigua.
Què està passant, Sr. Company, en aquest sentit?

Vostè està d'acord amb la implantació d'un sistema turístic
circular a les Illes Balears? Sí o no? Sí? Idò nosaltres també.
Eh!, que nosaltres també hi estam d'acord, Sr. Company. O
sigui, que jo crec que..., nosaltres creiem que la implantació
d'un sistema turístic circular a les Illes Balears suposa una
oportunitat de transformació i aposta pel sector turístic
absolutament fonamental. Compartim la visió que té, per
exemple, la Fundació Impulsa en aquest sentit, el compartim
cent per cent, però escolti on és, on és la pasta en el sistema
turístic circular a les Illes Balears per al 2022? On és? No és
una prioritat començar a fer feina en aquest sentit? El sector
turístic a les Illes Balears no és una prioritat per al Govern de
les Illes Balears? Si vostè està d'acord, Sr. Company, faci la
seva feina, però és que no hi ha, no hi ha pressupost en aquest
sentit, no n’hi ha.

Vostè al nostre entendre, Sr. Company, per justificar la seva
conselleria hauria de coordinar això, què li hem dit per activa
i per passiva, ho hauria de coordinar, i nosaltres en molts
d'aspectes sí podríem estar-hi d'acord. Si vostè diu, el cicle de
l'aigua, ah!, doncs sí, és una gran inversió, i on és la pasta? No,
el sistema turístic circular, estam d'acord, on és la pasta, Sr.
Company, per poder invertir a llocs que consideram prioritaris?
No hi és. Aquest és el paper que vostè no juga, Sr. Company. 

I en relació..., miri, en relació amb la residència
d'estudiants, home!, es que duen parlant, el Sr. March en duu
parlant des de fa no sé quants anys. I és que, enguany sí que ho
farem, en aquest pressupost ja està inclosa, que ho tenguin clar.
L’'altre dia li deia a la Sra. Santiago, però és que sempre estam
amb les mateixes, tal vegada si aprovam una esmena hi ha una
força major. No dic que aproven la nostra, aprovin la d’El Pi.
No els agrada la nostra? Aprovin la d’El Pi, que també en duu
una en aquest sentit per a la residència universitària, a veure si
entre tots adquirim el compromís d’una vegada per totes i es fa
la residència d’estudiants de la UIB, que és el que toca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’acabar.

EL SR. COSTA I COSTA:

... ens és igual -sí, ja acab-, ens és indiferent, li ho dic de
veritat, Sr. Company, ens és indiferent si la residència es fa a
instàncies d’una esmena d’El Pi o de Podemos, és igual, que es
faci la residència, que és el que toca, perquè els qui hem estat
estudiants d’altres illes sabem què signifiquin aquestes coses. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Donam la paraula al conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura. 

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

Gràcies, president. Miri, Sr. Costa, jo el primer que li diré,
no s'ho prengui malament que li ho dic amb tota l'estima del
món, de tot el món, però vostè m'interpel·la que jo encara he de
demanar perdó perquè sigui conseller i dugui les àrees que
m'han encomanat que dugui, al final per dir que el que vostè
diu també ja ho deia el Sr. Company, no?...

(Alguns aplaudiments)

... vostè ho diu amb més educació, vostè ho diu amb prou més
educació, i és d'agrair; jo li agraesc, però la vida és així. Vull
dir, no hi ha cap problema, jo estic ara assegut com a conseller,
vostè està assegut com a portaveu de l’oposició, per tant,
treballem en el present i en el futur i no ara ja remenant més
que si jo hauria de ser aquí o si no, o si la conselleria no sé què
no sé quants. L’important és que la feina surti, o no, Sr. Costa?
L’important és que la feina surti i vostè ha valorat positivament
que es fa una bona feina. I li agraesc moltíssim. Per tant,
sumem esforços i facem feina perquè tot açò surti.

A més a més, aquí aprofit per dir-li-ho, home, si pressupost
amb la Universitat de les Illes Balears un conveni per finançar
el projecte, la redacció del projecte de la Universitat, açò està
aprovat per pressupost ja per Consell de Govern de fa tres
setmanes, és indiferent que aprovi una esmena per mantenir el
compromís seu o d’El Pi o de qui sigui. La inversió està posada
per tenir 500.000 euros en el 2022, que és el que podrà
executar la UIB per fer realitat la residència. Per tant, Sr. Costa
el compromís és ferm i aprovat per Consell de Govern.

Miri, vostès..., és clar, vol parlar de fons europeus. molt bé,
nosaltres podem parlar de fons europeus, 1.500 milions d'euros
preassignats i assignats a les Illes Balears, 380 milions d’euros
ja són a aquesta comunitat autònoma. I em parla una altra
vegada del cicle de l'aigua, i em parla de la circularitat turística,
i vostè ha vist com totes aquestes setmanes i veurà, com en les
properes setmanes es van incorporant tots aquests pressuposts
a la comunitat autònoma, i ja hem presentat alguns d'aquests
projectes.

Jo crec que..., ho he dit abans, però crec que vostès volen
parlar de la gestió dels fons europeus i ho duen cap al sistema
estatal, cap al mecanisme de recuperació i resiliència, perquè
no els convé parlar de la resta d’àrees, no els convé perquè no
poden parlar de la resta d’àrees i, per tant, desvien l'atenció cap
a la manera com gestionam els fons europeus. Doncs, molt bé,
parlem de la manera com gestionam els fons europeus: fa sis
anys, darrera comunitat autònoma en gestió de fons FEDER, en
aquest moment, primera comunitat autònoma en gestió de fons
FEDER, el 95% del fons FEDER executat. Dubtes, aquí no!

(Alguns aplaudiments)

Primera comunitat autònoma..., primera comunitat
autònoma amb certificats programa REACT, programa
REACT, eh?, açò és de fa un any, primera comunitat autònoma;
la resta, segons ens diuen, començaran el primer trimestre del
2022. Parlem de gestió de fons europeus.
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Equipaments científics del SOCIB, primer premi al millor
projecte nacional finançat amb fons FEDER de l'any 2021.
Enhorabona per al SOCIB per aquesta gran tasca coordinada
amb la Direcció General de Fons Europeus. Per tant, vol posar
ombres de dubte sobre la gestió dels fons europeus? Bé, idò
aquí ho té.

I per a la seva tranquil·litat, també li diré que ja tenim
registrada una sol·licitud de compareixença voluntària a la
Comissió d'Hisenda per retre comptes del desplegament del Pla
estratègic de les Illes Balears, dins el mes de febrer, com em
vaig comprometre, i crec, si no em falla la memòria, que és la
tercera compareixença voluntària que deman per explicar la
gestió i el desenvolupament dels fons europeus, duc deu mesos
a la conselleria. M'agradaria saber vostès quantes en van fer de
voluntàries en el seu moment. 

Per tant, Sr. Costa, i per acabar, que no crec que no acabaré
ni el temps que em queda, centrem-nos en el que ens pertoca,
en la responsabilitat, en la immensa responsabilitat que se'm va
encomanar com a conseller, a mi i a tot el meu equip, fons
europeus, coordinació, evidentment que sí, ja n'he retut compte,
en seguirem retent compte, veuran que és una realitat tota la
incorporació d'aquests pressuposts a totes les àrees de les
conselleries.

El Pla estratègic d'inversions està aprovat, serà
multifinançat, com sabeu, amb diferents fórmules de
finançament i, especialment, a la resta d’àrees de gestió, en
recerca, en política universitària, en política lingüística, en
cultura, deixar-nos la pell perquè siguin una realitat i donar
resposta a les necessitats, però, de veritat, amb fets i no amb
paraules. 

Hi va haver una cosa..., ja que em sobren trenta segons, en
matèria de cultura que em va saber molt de greu l'altre dia, i jo,
com sap, som nouvingut aquí: vaig anar al teatre, a la
inauguració del Teatre d'Inca, a la inauguració del Teatre
d'Inca, un espai preciós, ha quedat preciós, em van dir que feia
vint i busques d'anys que està tancat aquest teatre, es va tancar
en el seu moment, el Partit Popular no va ser capaç de gestionar
la inversió del Teatre Principal d'Inca, ara, açò sí, una volta va
acabar la inauguració, a que no saben qui van ser els primers
que van pujar dalt de l'escenari a fer-se la foto? Els batles..., els
batlles que havien passat per allà del Partit Popular. La cultura
es defensa amb inversions, no amb paraules i fotos...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant, senyors del PP, a defensar la cultura amb
inversions i amb maneres... -sí, senyora..., no la sent ara mateix,
Sra. Riera-, després m'ho pot dir, però demagògia a una altra
banda.

I, per cert, i em sap greu que abusi, vostès que diuen que
defugim el debat i el control parlamentari, ja li dic que he
demanat la tercera comissió, i volen donar a una oficina externa
la creació del Pla estratègic d'inversions de la comunitat
autònoma, quan és pràcticament el més important? Aquesta és
la política que defensa el Partit Popular, Sr. Costa? Mare de
Déu!, per fer açò ens podríem... ens podríem estalviar molts de
sous del Partit Popular, mare meva!

Que vagi bé, moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, ja he pujat
tres vegades avui, però els don la benvinguda també a tots,
conseller. 

Volia tornar reiterar una altra vegada més que aquesta
conselleria, des d'un primer moment, des de Ciutadans vàrem
dir que estàvem molt d'acord que s'havia de crear una 
conselleria amb la competència de fons europeus, si bé és cert
que amb les altres matèries que varen posar al conseller de
Fons Europeus no hi estàvem tan d'acord, creiem que Cultura
i Educació..., i Universitat, perdó, hauria d'estar a l'Educació,
ho dic aquí i ho mantindré sempre.

Crec que fons europeus havia d'estar a innovació, totes
aquestes polítiques d'innovació que es troben disperses a moltes
conselleries i que, tant el meu company com jo, sempre hem
defensat que havia d'estar a una mateixa i què més bé que
estiguessin amb fons europeus, quan varen prendre la
determinació de crear aquesta conselleria. 

I, a més, jo també vaig dir que Model Econòmic també
tenia molt de sentit que estigués integrada a la conselleria de
Fons perquè aquests fons europeus han de servir per
transformar la nostra comunitat, per modernitzar la comunitat,
però sobretot també per transformar el model econòmic i el
sentit comú i el seny diuen que havia d'estar en aquesta
conselleria.

Tots els consellers que varen comparèixer a les diferents
compareixences que han tengut lloc en el debat de pressuposts
han parlat molt que s'augmenten els seus pressuposts, que
augmenten respectivament de l'any passat, però tots s'obliden
que si augmenten és gràcies als fons europeus que han de venir
del mecanisme de resiliència i del Next Generation i del
programa REACT-EU, però és que vostè, també a la seva
compareixença, va parlar molt que s'ampliava el pressupost
d'universitat, el pressupost de cultura i tampoc no va
reconèixer, ho va fer tangencialment, però no va reconèixer
explícitament que és gràcies als fons europeus, i sembla..., idò,
interessant per part seva. 

Miri, jo avui no tenc pensat fer un discurs sobre la gestió
dels fons europeus, ja el vàrem tenir dimarts passat. Saben
perfectament tots els grups i el conseller quin és el model de
gestió que volia i vol i continuarà defensant Ciutadans de la
gestió dels fons europeus, una gestió tècnica i per part dels
experts, i no una gestió política dels fons.

De l'oficina tècnica poc li puc dir, jo vaig ser gran defensora
d'aquesta oficina tècnica, crec que han de comptar amb els
millors empleats públics i tècnics per posar en marxa, gestionar
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i executar els projectes europeus, però he trobat a faltar en
aquesta oficina més especialització i, sobretot, una comissió
tècnica, com hi ha en el pacte de reactivació, però que hi
hagués la UIB, la Fundació Impulsa, les cambres de comerç, el
cercle i tots fossin en aquesta oficina o comissió tècnica.

Més..., no em vull estendre en això i em vull centrar en el
debat del pressupost, que és l'objecte d'aquest debat avui.

En relació amb cultura, hem de mostrar la satisfacció del
Grup Parlamentari Ciutadans per l'augment del seu govern en
el pressupost d'aquest any, l'any passat estàvem molt preocupats
perquè era un dels sectors més damnificats d'aquesta pandèmia,
amb totes les restriccions que hi havia hagut per la pandèmia i
després la crisi que ha afectat un dels sectors que, a més,
nosaltres pensam i hem defensat sempre, hi vàrem fer esmenes
l'any passat que augmentaven la partida d'ajudes i de foment i
programes de foment per garantir la sostenibilitat del sector de
la cultura. 

Hem d'apostar més per la cultura, apropar-la als joves i,
sobretot, reconèixer el talent. I li he de sobre el talent que és
vera que la conselleria ara objecte d'aquest debat té la política
de recerca, nosaltres apostam per la política de retenció del
talent, d'atracció del talent, i així hem aconseguit -i ho explicarà
dimecres el meu company Marc Pérez-Ribas- una transacció al
seu programa que ha proposat de retenció del talent.

Ara, ja entrant a les esmenes que hem posat des de
Ciutadans, nosaltres, ja ho saben, ho he repetit avui en aquesta
tribuna, no estam d'acord amb les figures que es varen crear a
principi de legislatura, figures noves, més alts càrrecs per
investir la Sra. Armengol i per repartir-se, als seus socis, dos
secretaris autonòmics i un es troba en aquesta conselleria, la
Secretaria de Política Lingüística, Recerca i Universitat. Per
tant, hem posat esmenes de baixa en aquest sentit, per eliminar
aquests càrrecs que consideram que no són necessaris i s'han
d'eliminar, no per la temàtica, sinó per la figura que és. 

També donam de baixa 900.000 euros a la partida de
política lingüística, que la duim i la destinam a ajudes de
menjador, a ajudes d'educació, que després esmentaré a la
secció d'Educació que ve darrere d'aquesta secció, però ho
volia ressenyar perquè són baixes importants, ideològiques, i
que, evidentment, hem d’esmentar en aquesta intervenció.

En relació amb el pressupost d'Universitat i de política de
Recerca, el mateix que he dit abans sobre Cultura, és veritat i
ho posam en valor, el creixement que hi ha hagut en el
pressupost i en el finançament de la Universitat, però encara
queda molta feina a fer i estam per sota de moltes comunitats
autònomes en finançament per alumne de la nostra universitat. 

Hem fet una esmena recurrent, em passa com al Sr. Costa,
cada any posam la mateixa esmena, la 13383, en la que
sol·licitam l'ampliació de les places de residència de la UIB;
són molts d'alumnes que varen quedar ja fa dos anys en llista
d'espera, més de 100, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera,
sense poder entrar en aquesta residència, la qual, a més, no és
gratuïta tampoc. Nosaltres estam... i sempre hi donarem suport,
com vàrem fer a la comissió, vàrem donar suport a les
transaccions que li varen fer al Sr. Castells per donar beques i

ajudar tots els nins, els joves i les joves de les altres illes per
desplaçar-se i que no sigui una barrera per continuar els seus
estudis universitaris a Mallorca, on hi ha la gran universitat que
tenim.

Unes altres esmenes que hem posat, la 13382, és la que
sol·licitam un cos de tècnics especialitzats en gestió de fons
europeus a la Universitat. El Partit Socialista en comissió no va
entendre aquesta esmena, el conseller s'ha referit a una gran
aposta per la innovació, a una gran aposta per la investigació,
tenim un gran investigador aquí -i és un orgull- en aquest
parlament, però és vera, i a mi m’ho han transmès, que un
científic no pot fer la recerca de projectes europeus on s'ha de
fer i menys redactar projectes europeus, perquè per a això s'ha
d'estar especialitzat, i necessitam un cos i que aquest govern
cregui de veritat, perquè és que cap govern no creu en els fons
europeus. I això, any darrere any, i jo, de veritat, els deman que
pensin si ens poden fer una transacció en aquest sentit, perquè
es necessiten aquests tècnics de gestió en fons europeus i
projectes europeus a la nostra universitat.

També volia parlar que donam de baixa la subvenció que
dona el Govern a la Fundació Institut Ramon Llull; l’eliminam
per complet, des de Ciutadans creiem que al que s'han de
destinar, aquests 350.000 euros, és a prioritzar les inversions
culturals pròpies en els organismes propis de les nostres illes,
que són els que millor coneixen la realitat lingüística, cultural,
que és àmplia i diversa a les nostres illes.

Tenim l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'IEB, i hi posam també
una esmena d'afectació, la  13388, amb la que nosaltres volem
crear un programa dins l'IEB per fomentar..., l'objectiu seria
promocionar, fomentar l'estudi i la difusió de les modalitats
lingüístiques insulars, de conformitat amb l'article 35 que
aquest govern doncs mai no acompleix. Esper que, des de MÉS
per Mallorca, ningú avui no s'atreveixi a dir que les modalitats
lingüístiques insulars, les nostres modalitats, són unes
anomalies científiques, com ens va dir a la comissió del debat
de pressupost.

I després, a la rèplica ja comentarem les esmenes dels altres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, nosaltres
a aquesta secció 21, de Fons Europeus, Universitat i Cultura,
hem presentat 15 esmenes de les quals en comissió, la setmana
passada, se'ns va acceptar una, que era la de subvencionar el
Festival de Música de Pollença, allà on es va fer una transacció. 

Em centraré en les esmenes que hem presentat, les separaré
en tres grups: per una part, són les que parlen en el programa
421, de política i actuacions en matèria universitària; per l'altra
part, la del programa 455A, de promoció i serveis de cultura;
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i, en darrer lloc, del programa 455B, de planificació i
normalització de la llengua catalana.

En aquest primer programa 421, en matèria universitària,
hem presentat 3 esmenes. En primer lloc, l'esmena
d'implantació del grau en imatge mèdica i radioteràpia a la
UIB, on posàvem 200.000 euros, es va aprovar una proposició
no de llei en el mes d'octubre i en aquesta proposició no de llei
també es va dir que estava pendent que s'aprovàs el grau a
nivell estatal, però pensam que es poden fer passes i, d'aquí,
aquesta esmena.

En segon lloc, també els grups que m'han precedit, tant el
Grup Popular com Ciutadans han parlat de la redacció del
projecte d'una nova residència d'estudiants; pensam que hi ha
una necessitat a la nostra comunitat, la problemàtica que suposa
haver de canviar d'illa fa que aquesta residència tengui llista
d'espera i que hi hagi molts d'estudiants amb voluntat de poder-
hi anar. Com dic, és una esmena per fer el projecte, una esmena
de 100.000 euros, vostè, Sr. Conseller, ha parlat que hi ha una
part ja de 500.000 euros dins el pressupost. Esperem que l'any
que ve no haguem de tornar dur aquesta esmena i que sigui una
realitat, amb el compromís que en el 2022 es facin passes.

També dins aquest programa hi ha una línia d'ajuts als
estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera, que cursen estudis
a la UIB aquí, a la seu de Palma; com dic, si ja el fet de ser illes
i haver de traslladar-se aquí a Mallorca, ha de suposar que se'ls
doni uns ajuts per a viatges, pels trasllats, per les estades, etc.,
que demanam.

Del tema de cultura, demanam 10.000 euros per
subvencionar el Premi Born del Teatre, que organitza el Cercle
Artístic de Ciutadella; la creació de la Filmoteca de les Illes
Balears, sabem que a les grans ciutats, com Madrid, Barcelona,
València, tenen filmoteca, podem apostar, és una aposta ferma
per la cultura, i el que es faria és adequar a un espai de cinemes
-estil el Metropol- traslladar l’arxiu de so i imatge que ja tenim,
que es pogués fer una cartellera de clàssics i una sala per a
especialistes; pensam que això seria una aposta, com dic, forta
per la cultura de les nostres illes.

Per un altre costat, també demanam contractar més personal
per obrir la biblioteca de Can Sales, els dissabtes horabaixes i
els diumenges, tant de Can Sales com també la Biblioteca
Pública de Maó. A la de Can Sales, a Palma, també nosaltres
vàrem fer una proposició no de llei, ja dins la legislatura
passada, que es va aprovar. Vostè, a una pregunta que no fa
gaire li vaig fer, es va comprometre que faria feina perquè fos
una realitat i, per tant, pensam que aprovant aquesta esmena es
veuria el compromís del conseller envers aquest tema.

Per un altre costat, tenim una esmena d’1 milió d'euros per
impulsar el hub audiovisual de les Illes Balears. Parlam de
diversificació, seria una manera d'impulsar la indústria d'aquest
sector a les nostres illes. Balears no pot ser només un plató,
hem de tenir un compromís i blindar aquesta indústria, perquè
aquesta gent implicada, que coneix el nostre territori, que
l'estima, que coneix totes les peculiaritats, siguin els que
poguessin fer feina en tot el tema audiovisual, i, per tant, les
empreses que no fossin de fora, sinó que hi hagués el suport per
a les empreses d'aquí. 

Per un altre costat, tenim una altra esmena de suport al
Conservatori de Manacor. A tots els conservatoris, hi ha altres
peticions d'ajudes als teatres públics, necessiten ajuda de
l'administració supramunicipal, pensam que és molt important
que hi hagi aquestes ajudes, perquè, i vostè ho ha dit, moltes
vegades en el tema de cultura anam coixos i es necessita un
impuls i els municipis no tenen la capacitat de recursos
econòmics per tirar endavant, en moltes ocasions edificis o
reformes també d'equipaments culturals, que una de les
esmenes que presentam va en aquest sentit. 

També demanam una ajuda específica a galeristes per poder
participar a fires. Dins tot el sector cultural han estat prop de
dos anys molt complicats; d’aquests galeristes n'hi ha molts que
tenen les portes tancades i n'hi ha d'altres que es troben al límit
i, per això, pensam que és molt important que el Govern hi
sigui devora i puguin ajudar-los amb aquesta participació a
fires.

I ja per acabar, en tema de planificació i normalització de
la llengua catalana, tenim dues esmenes: una pel que fa a
recuperació del Servei d'Ensenyament del Català, i l'altra per al
tema de promoció i normalització de la llengua catalana.
Pensam, i sempre ho hem defensat, que des de les
administracions hem de donar ajuda a la nostra llengua, hem
d'ajudar perquè sigui reconeguda, hem d'ajudar que no es perdi,
perquè ja és una llengua minoritària i minoritzada i el que ha de
fer l'administració és donar un impuls. 

Ja vaig dir el dia de les comissions que ens hagués
agradat..., que hi ha una sèrie d'esmenes que s'han aprovat amb
altres grups parlamentaris, que s'hagués consensuat amb tots els
grups que donam suport i que es veu que defensam els temes,
i que moltes vegades es nota aquest tarannà quan es volen fer
transaccions amb tots els grups i d'aquesta manera surten
endavant.

Res més. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara començam el torn en contra. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Buenas tardes. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una
defensa a la coherencia que traen estos presupuestos, tanto en
general como en particular, coherencia porque están a la altura
de las circunstancias del momento que estamos viviendo y
coherencia, también, porque no se están repitiendo los mismos
errores de la crisis pasada, que cometieron los partidos del
bipartidismo y que prometimos, como Unidas Podemos, que no
se iban a volver a repetir. 

Se ha ido asumiendo como insoslayable que la
diversificación económica nos hace más fuertes como
economía balear y, por tanto, como sociedad en las cuatro islas,
con la profunda crisis de la COVID-19 teníamos que dejarnos
de palabras y discursos y ponerlos sobre papel. Pues aquí los
tienen, unos presupuestos negro sobre blanco, estos
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presupuestos demuestran cómo estamos haciendo algo bueno
para la gente. De eso se trata la política, ya que esta crisis no se
ha podido evitar, lo mínimo era demostrar cómo se puede
gestionar y cómo se puede salir de una crisis sin recortar ni un
sólo derecho y, además, trayendo soluciones para que no nos
vuelvan a pillar con una economía dependiente de terceros.
Aquí está la mejor solución, una conselleria específica, que se
va a dedicar a levantar la cultura, la innovación, la ciencia, el
conocimiento, esto es otra alternativa para esta gente de
Baleares. 

En estos presupuestos hay más de 157 millones de euros
que se destinan a ciencia, a investigación, a cultura, la partida
de universidad sube hasta un 14% más respecto del año pasado,
son 103 millones de euros más en política universitaria, que
tiene que destinarse ese dinero, y así lo hemos propuesto en
numerosas ocasiones, en varias iniciativas parlamentarias, a
reducir las tasas universitarias, a reducir el precio de las
matrículas de grado, a facilitar, a posibilitar, a solventar la
inmensa contradicción que existe entre el ascensor social del
que habla la derecha y la realidad precaria, que te imposibilita
terminar una carrera. También es importante reducir el precio
de las matrículas de los grados habilitantes, una imposición que
trajo el Plan Bolonia, una gran idea de los partidos que había
antes en el gobierno. 

Si tanto se ha hablado de mejora y si tanto se ha hablado
durante esta crisis de impulso en la formación universitaria.
Pues bien, aquí unos presupuestos con un 66% más para gasto
universitario y para gasto en investigación. Este último, con un
aumento de más del 58% respecto al presupuesto del año
pasado. Por fin, se presupuesta además el centro de
investigación costera Pol Marí, paralizado desde hace años y,
por fin, se prevé en estos presupuestos una licitación para
construir esa sede. Nuestra economía se sustenta únicamente en
el mar, pero en el ocio en el mar, se sabe muy poco, un 5%
solamente del Mar Mediterráneo está conocido. Por tener
carencias, no tenemos ni siquiera un grado en Ciencias del Mar,
ni tampoco un grado en Ciencias Medioambientales, la
consellería ya ha anunciado, ya nos dijo que iba a haber un
grado en Ciencias del Mar, lo que no sabemos es en Ciencias
Medioambientales, pero lo seguiremos solicitando. 

Nosotros estamos rodeados de mar, eso es algo que no se
puede discutir, pero la dejadez del sector del conocimiento y de
la investigación, ha sido hasta ahora humillante. Hemos dejado
que miles de jóvenes se marchen fuera, a volcar allí sus
conocimientos y su trabajo y aquí solamente hemos visto el mar
como una inversión de ocio, cuando es una inversión también
de conocimiento y posibilidades científicas, posibilidades para
las jóvenes y los jóvenes. Hagamos, entonces, del horizonte de
la economía verde un horizonte de economía azul, Baleares, lo
hemos dicho en más de una ocasión, pero en Baleares somos
los pulmones azules de este país y estos presupuestos siguen
esta línea. 

También encontramos partidas que tratarán de mejorar las
condiciones del personal docente y del personal investigador.
Hay precariedad en la ciencia, la gente que podría descubrir la
cura para el cáncer, la gente que podría descubrir nuevas
estrategias de protección del medio ambiente, aquellas personas
que podrían desarrollar nuevas vacunas, nuevos métodos para

limpiar de plásticos el Mediterráneo, toda esa gente está
cobrando una miseria. Pues bien, con estos presupuestos se
inicia el camino, el tiempo de la miseria científica está
acabando y no se trata tan indignamente aquí a quienes tienen
la llave hacia nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y de
nuestras hijas. La ciencia, la investigación, tiene que dejar de
ser un camino precario, investigadores e investigadoras tienen
que cobrar mucho más de lo que están cobrando.

En estos presupuestos se plantean 307 millones para
promociones a los estados iniciales de la carrera investigadora.
Por lo tanto, en todo ello, las enmiendas a la totalidad que ha
presentado el Partido Popular, las tenemos que rechazar, la
derecha tiene siempre problemas graves con la inversión en
ciencia. Supongo que eso de abrazar demasiado la religión
tiene algo que ver.

El caso es que aquí está el ejemplo...

(Remor de veus)

..., aquí está el ejemplo, -no os pongáis nerviosos, no se pongan
nerviosos, yo he escuchado vuestras intervenciones muy
educadamente, y espero lo mismo-, el caso, estos presupuestos
evidencian algo muy concreto frente al pasado, frente al pasado
de un país el futuro de una comunidad autónoma.

Con respecto a los recursos de los centros públicos de
investigación, el informe COSCE decía que se había producido
una reducción masiva de las plantillas de jóvenes
investigadores, un 10% menos desde 2010 de jóvenes que
investigan, de jóvenes en la ciencia, y eso está llevando a un
debilitamiento en el sistema científico que será muy difícil de
recuperar. 

En estos presupuestos también se plantea un sistema de
becas, un sistema de ayudas de desplazamiento a estudiantes de
casi un 1 millón de euros, que tiene en cuenta además el coste
y las dificultades que tienen las personas que somos de Ibiza o
aquellas que son de Menorca, Formentera o de la part forana de
Mallorca para venir a estudiar aquí. y Esto es importante, es
importante porque mucha, muchísima gente de otras islas
decide marcharse a la península a estudiar y termina
quedándose allí, invirtamos, por lo tanto, en nuestra
universidad, es importante facilitar las cosas y que el
conocimiento se quede aquí. Y por eso también nosotras vamos
a volver a confiar en esta nueva conselleria, pero ya van
muchas veces que confiamos y coincidimos con el Partido
Popular y otros partidos que también han presentado una
enmienda, se necesita ya una residencia universitaria.

Se plantean también 27 millones a la cultura. El presupuesto
del Instituto de Ciencias de Industrias Culturales casi sube
200.000 euros. Se moderniza la administración, porque la
administración no puede provocar indefensión, la relación con
la gente tiene que ser cercana, la gestión ha de ser sencilla,
tenemos que generar confianza. Millón y medio de euros para
una mejor gestión y planificación a medio y largo plazo de los
fondos que lleguen de Europa.
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Por último, para terminar, la inversión en ciencia es una
alternativa, invertir en ciencia es aportar soluciones, es
mantener una posición proactiva con la situación tan amarga
que estamos viviendo, invertir en ciencia es levantarnos
después de haber constatado la debilidad de nuestra economía,
es seguir la línea que Unidas Podemos ha defendido siempre,
aún cuando el bipartidismo recortaba en ciencia durante la
época de la anterior crisis. 

Y termino con una cuestión muy importante, hay que
apostar por la gente joven que nos hable del futuro, son ellos
los que tienen las mejores soluciones que pueden plantearse.
Los jóvenes, las personas jóvenes, por una cuestión biológica,
son quienes mejor nos pueden hablar de futuro, porque es más
posible que ellos puedan hacer algo más por cambiarlo. Los
mayores, y lo digo aquí, los mayores tienen que dejar paso a los
jóvenes, son ellos los que tienen que participar en los
encuentros sobre ciencia y sobre investigación en mayor
porcentaje, son ellos quienes tienen que diseñar la estrategia de
estas islas. Tenemos que romper la brecha de género en la
investigación y en la ciencia, pero también la brecha
generacional en la ciencia y la investigación. 

Nosotras, con estos presupuestos, estamos demostrando con
hechos lo que hemos insistido con palabras. Hay motivos para
el optimismo, hay motivos para diversificar la economía, y
estos presupuestos evidencian lo más importante, tenemos un
gran futuro por delante como comunidad autónoma.

Gracias, presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra.  Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Una dècada més tard, amb aquesta
crisi de la COVID-19, la Unió Europea ha apostat per
polítiques de més inversió dirigida a tres grans objectius:
l'economia verda, la digitalització i el reforç de les polítiques
per combatre les conseqüències socials de la crisi i acceptar,
també, el mancomunament d'una part del deute. Perquè els fons
europeus pretenen incentivar la diversificació i el canvi de
model i des de les Illes hem d'aprofitar l'oportunitat i no
deixar-nos encaixonar en les mateixes receptes de sempre
basades únicament en el turisme. 

Hem d'aprofitar aquesta resposta europea a la crisi com una
via per a la reactivació i també per a la millora del nostre model
productiu i ho hem de fer conjuntament amb els consells, els
ajuntaments, amb els agents socials i econòmics, i en clau
autonòmica, insular i local.

Crec que aquí n'hem parlat, el conseller ho ha dit, però per
aquest motiu, l'experiència en la millora de la gestió dels fons
europeus en aquests darrers sis anys des de les Balears és
fonamental, no s'ha hagut de tornar ni un cèntim d'euro del
pressupost comunitari. Sra. Guasp, vostè aquí ens parla molt de

fons europeus, però quan vostè era un càrrec del Partit Popular
els fons europeus no funcionaven així, per molt que vostè ara
ens defensi la gestió tècnica -li ho dic clarament, perquè ens vol
donar lliçons contínuament, però quan vostè hi era no
funcionava així, havíem de tornar doblers a Europa, jo li ho dic
clarament.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Però en els nostres sistemes de gestió, jo crec que amb
aquesta nova manera de gestionar els fons i aquest control,
podem dir que ens hem guanyat la confiança d'Europa amb els
fons europeus, i és un gran aval per a la gestió d'aquests fons
europeus que arriben. I crec que això és el que hem de
conservar i hem de seguir aprofitant. Per tant, no fan falta
tantes lliçons.

El Sr. Costa, a més, ens ha parlat que haguessin volgut que
el Pla estratègic d'inversió a les Illes Balears ho fes una
empresa privada externa, o sigui, que la política d’inversions de
la nostra comunitat autònoma l’han de decidir uns externs?
Miri, jo això ja...,

(Remor de veus)

... és a dir, la Sra. Guasp ens diu: hem fet una esmena
ideològica de política lingüística, ara bé, les inversions no
poden ser ideològiques.

(Alguns aplaudiments)

A veure, és que vaja contradicció! Vostè aquí ens ve a
donar lliçons d'eficiència, tecnicisme, amb tota l'eficiència del
nostre govern; és clar, venim a fer política, Sra. Guasp, venim
a fer política i les polítiques que volen fer vostès no són les
mateixes que volem fer nosaltres, ho entén? Està claríssim,
però no perquè siguem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., tenguem pitjors tècnics, perquè, no, nosaltres confiam en els
tècnics, el que passa és que també tenim uns objectius polítics
i són diferents. I, és clar, això és el que defensam, i vostè
mateixa després s'ha contradit i ho ha reconegut, vostè fa
esmenes ideològiques perquè, és clar, tots aquí fem política per
ideologia i tenim ideologies diferents. Per tant, no ens doni
lliçons d'eficiència i tecnicismes, perquè tanmateix no és...,
miri, és incoherent en si mateixa. 

Després, jo crec que ja ho ha dit la companya que m'ha
precedit, jo crec que és un any molt important de millora del
pressupost de la Universitat de les Illes Balears amb aquest
increment d'un 7,68%, que precisament manté una estabilitat en
els estudis oficials, en les millores de les condicions laborals
del personal docent i investigador i de l'administració, en reduir
preus de matrícula, manteniment de les infraestructures i també
que té un finançament estable amb un contracte programa, cosa
que sempre havíem defensat al llarg d'aquests darrers
pressuposts. I crec que li he de dir, Sr. Conseller, que nosaltres
celebram que enguany hagi estat així.
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I cal destacar també el tema de la residència, ha estat un
tema també debatut moltes vegades i aquí s'han presentat
esmenes, però és que ningú no posa en valor aquest milió
d'euros que dedicarem a fer una residència i a millorar la de
Maó. És que, és clar, és que sembla que vostès fan un discurs
sense tenir en compte el que posen els mateixos pressuposts,
què és que no se’ls han llegit, només han pensat unes esmenes
sense llegir-se els pressuposts? Per tant, nosaltres, en aquest
sentit creiem que és positiu. 

Bé, evidentment tots els ajuts als desplaçaments per cursar
estudis a la Unió Europea, que afecten 1.500 alumnes, no és
fàcil de dir, però són molts d'alumnes aquestes ajudes. Premiar
expedients acadèmics d'estudis de grau, ajudes a la
incorporació de dones en els estudis de l’Escola Superior de la
Politècnica amb una estabilitat de quatre anys, jo crec que això
també ho hem de posar en valor.

El projecte de transformació de l'Agència de Qualitat
Universitària, molt important, molt important, amb l'objecte de
tenir una acreditació europea. Jo crec que això és una feina que,
malauradament, ja hauria d'haver començat abans, però que
celebram, que celebram que s’engegui, crec que ho hem de
celebrar com a un èxit i que incorpori a les seves funcions
l'avaluació de la recerca també, perquè això és el que nosaltres,
o almanco des de MÉS per Mallorca, sempre hem potenciat.

I a les esmenes puntuals de noves titulacions, la veritat, des
de MÉS per Mallorca no les podem donar suport perquè
nosaltres defensam que es faci un estudi de noves titulacions,
que el Consell Social de la UIB realment s'aturi i pensem quins
nous estudis necessita la nostra universitat, perquè, és clar, no
els podem abraçar tots, no podem fer-ho, per tant, nosaltres
som partidaris precisament que s'encamini amb un estudi seriós
de noves titulacions per a la UIB i que es faci, diguem, que
aquests nous estudis es vagin incorporant a mesura que es faci
una ruta i un camí de nous estudis encaminada, diguem, als
reptes de futur que ha d'afrontar la nostra comunitat autònoma.

I bé, no podem dir més que celebrar aquests 58,2%
d'increment de recerca, perquè per MÉS per Mallorca ja ho
trobàvem a faltar, és veritat, celebram que enguany al 2022 hi
hagi un increment d'un 58,2% en temes de recerca, que es
mantendran les convocatòries, es mantendran tots aquests
projectes en marxa amb empreses, en la recerca amb les
empreses, per intensificar la incorporació de personal
d’investigació en excel·lència.

A aquests pressuposts s’hi sumaran altres projectes, que ja
han aconseguit finançament, vull dir que encara s'hi sumaran
més doblers, com són les àrees de biodiversitat i astrofísica;
també s'incorporaran doblers de la Conselleria de Treball amb
el Ministeri de Treball per a aquest projecte d'incorporar joves
investigadors i tècnics de suport a la recerca del sistema
científic balear, perquè també és veritat que de vegades els
investigadors es queixen de no tenir tècnics ajudants en el tema
de recerca, i jo crec que això també ho hem de posar en valor.

I, evidentment, nosaltres sí que volem compromís i esperam
aquest compromís que la llei de la ciència arribi a aquest
parlament, perquè serà amb un any de retard, l'any passat en
uns altres pressuposts ja pensàvem que a l'any 2021 s'aprovaria;

esperam que la llei de la ciència i la creació d'aquest institut de
recerca de les Illes Balears es faci una realitat com més aviat
millor en aquests 2022, perquè creiem que és un eix
fonamental.

I bé, no puc deixar, com a MÉS per Mallorca no podem
deixar de parlar de la Direcció General de Política Lingüística
que... i celebram que hagi incrementat un 16,7%, malgrat que
estic segura que hi ha una bancada a la qual no agrada gens
aquest increment de pressupost en la Direcció General de
Política Lingüística, perquè realment han presentat esmenes per
abaixar aquest pressupost de política lingüística. Per què?
Perquè vostès, per molt que diguin, no creuen en la unitat de la
llengua, vostè diu que sí, però realment el que fan, i quan ens
proposen fomentar les modalitats lingüístiques mostren bé el
llautó, jo no veig cap esmena al Congrés on diguin que
l'Instituto Cervantes difongui la manera com parlen els
andalusos, la manera com parlen a Canàries, quan proposaran
això a l'Instituto Cervantes?

(Alguns aplaudiments)

... Que potenciï aquestes maneres de parlar diferents del
castellà? O de l'argentí, si volen..,. s’ho proposen? Ni una
esmena no hem vist mai nosaltres, ni encara la voldria sentir,
però, en canvi aquí, quan parlam del català, sí, hem de fer
seguidisme, que ja ho deia, de negacionisme, de secessionisme
lingüístic, que ara l'extrema dreta s'hi troba comodíssima i que
vostès encara més s’hi sumen.

I jo els ho dic, senyors del PP, aquesta política ja la va fer
el Sr. Bauzá i mirin com li va anar, jo els ho recordaria, mirin
com li va anar aquesta política, ja la volia fer el Sr. Bauzá i
mirin on han arribat. 

Per tant, nosaltres sí que celebram precisament aquest
increment, perquè creiem que la política lingüística, la llengua
és un element cohesionador importantíssim del nostre govern
i de la nostra societat.

I en cultura, evidentment, també celebram aquesta millora
i l'atenció a les biblioteques, a les ajudes, a la Fira B, i diguem
aquest increment d'un 14,5% a l'Institut d'Indústries Culturals,
etc.

I bé, i després un petit comentari, per exemple, l'Orquestra
Simfònica, hi ha una esmena del PP que proposa deixar-la
sense pressupost, tampoc no ens estranya, perquè a la
legislatura del Sr. Bauzá també la volien eliminar i la volien
deixar sense..., mirin, la volien fer desaparèixer. Per tant,
tampoc no ens estranya, per tant, té tot el nostre suport perquè
creiem que l'Orquestra Simfònica és un element important
també del nostre govern i de la nostra cultura i també de la
música, i sobretot amb aquesta feina que ha fet aquests darrers
anys que crec que ha millorat la seva excel·lència i també la
seva difusió.

I des de MÉS, per Mallorca, per tant, defensam que aquests
pressuposts ens han de fer més resilients a les crisis i ens han de
servir per accelerar el nostre model laboral econòmic i,
evidentment, també ens ha de servir per retenir el talent, ho han
dit, perquè generam molt de talent, milloram les condicions
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amb aquests pressuposts, hem millorat les condicions per
generar el talent, tenim molts de joves amb un gran talent que
se n’han d'anar a fora, per tant, hem de ser capaços de retenir
el talent a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt, una
primera intervenció del Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, hem tengut un debat de
totalitat poc pressupostari, més aviat organitzatiu o de
sistemàtica i jo, la veritat, és que, com que m'he referit prou des
que es va crear aquesta conselleria a aquest tema, ara realment
no hi voldria entrar, però sí que voldria fer alguns comentaris,
bàsicament a la intervenció que ha fet el Sr. Costa.

El model que ha seguit el Govern, que de fet l'hem anat
descobrint, realment..., molt probablement a vegades les coses
es fan a mesura que es van fent, no? Crec que al començament,
doncs, els vam criticar que hi hagués aquest... encara a la seva
compareixença encara parlava d’això del patchwork, i la prova
és que, de fet, la part pressupostària de la qual hem parlat aquí,
bàsicament hem parlat d’universitat i cultura, no hem parlat de
fons europeus tot i que tothom la coneix com la Conselleria de
Fons Europeus. 

Però és un model que ha seguit el Govern i jo li donaria un
marge de confiança, és un model on la conselleria fixa a través
de l'estratègia quins són els criteris per assignar aquests fons
europeus i altres fons, i després això ho executen, evidentment,
les diferents conselleries del Govern. Jo no el veig malament,
Sr. Costa, aquest model. El que hem d'exigir és que aquests
criteris siguin públics, siguin compartits, que estiguem segurs
que realment hi ha una... que això no és una repartidora, que és
una cosa molt pròpia per exemple del Partit Popular, de fer
amb els fons públics, la de repartir per amiguismes i famílies,
etc., doncs, jo crec que el fet que tinguem una estratègia
d'inversions ens allunya d'aquesta mentalitat de repartidora i la
feina que hem de fer nosaltres com a oposició i que almenys fa
el meu grup és saber quins són els criteris i fiscalitzar aquests
criteris, per garantir que s'estan alineant les polítiques i que, per
tant, anem de forma penetrant cap a un nou model econòmic.

És clar, si això és una repartidora correm el risc de perdre
energies per tot arreu, perquè ara, com que aquesta conselleria
pressiona per aquí i aquesta pressiona per allà, es van repartint
els doblers en coses que no és el que toca.

Per tant, des d'aquest punt de vista jo crec que és una
estratègia a la qual hem de donar un vot de confiança i veure
com funciona, perquè crec que, a més a més, diversificar
l'execució és clau perquè això es pugui executar, perquè si això
s'hagués acumulat en una única conselleria que hagués hagut
d'executar projectes en els quals el seu personal no tendria
expertesa, podria ser contraproduent; en canvi, d'aquesta

manera, escolti, la conselleria del Sr. Mir, doncs, ja executarà
el que saben fer, la conselleria del Sr. Martí March executarà
el que saben fer, la de la Sra. Santiago el que saben fer... Crec
que és més coherent i més lògic. Ara sí, tota l'exigència a
assegurar que hi ha una direcció estratègica clara d'aquestes
inversions. 

També s'ha de dir, com a crítica, que es va dir que el fet
que, per justificar fons europeus, a universitat i cultura hi hauria
unes sinèrgies cap a la innovació, etc., de fet, aquest model no
garanteix aquestes sinèrgies precisament, perquè, és clar, de fet
la conselleria del Sr. Company d’una banda gestiona el pla
estratègic i després és una miniconselleria amb universitat i
cultura, és a dir, aquest model desmenteix la idea que posar
universitats amb fons europeus això afavoriria la política
d’universitat.

Passam a la part més pressupostària, nosaltres hem donat
suport a aquesta secció del pressupost, hi hem donat suport,
primer, perquè hi havia uns punts de partida que nosaltres
trobàvem que coincidien amb les nostres prioritats. Per
exemple, hem estructurat el suport de la Menorca Talaiòtica,
després de fer l'esmena durant dos anys perquè el Govern
contemplés aquesta inversió, ara enguany ja no ha fet falta
fer-ho, perquè el Govern ja ho havia posat. Per tant, des
d'aquest punt de vista, MÉS per Menorca ha d'expressar la seva
satisfacció d’una idea que nosaltres vàrem posar sobre la taula
fa dos anys i que, al principi, doncs, va generar les seves
reticències, ara ja s’ha estructurat, a banda del suport habitual
a tantes institucions culturals menorquines com la Fundació
dels Amics de l'Òpera, la Fundació del Teatre Principal i la del
Teatre d'Es Born. Per tant, tot això ja era al pressupost i, per
tant, nosaltres simplement hem hagut de complementar-ho amb
altres elements que són prioritats polítiques habituals nostres;
per exemple, hem aconseguit millorar la subvenció a favor del
Cercle Artístic per a l'organització del Premi Born de Teatre,
un dels premis de teatre més importants de tot l'Estat.

Hem distribuït els doblers de mobilitat per a estudiants
universitaris entre els diferents consells insulars, la qual cosa
facilita que arribin més doblers, especialment per als estudiants
de les illes menors, tant de Menorca, com d’Eivissa, com de
Formentera.

Hem fet el primer pas per crear un centre de recerca en
arqueologia, en destinar uns doblers a un conveni amb l'Institut
Menorquí d'Estudis per tal que es redacti el projecte d'aquest
centre de recerca, que seria el primer centre de recerca a
Menorca, en un àmbit en què evidentment Menorca és una
potència i, per tant, el que dèiem, fer una alineació d'inversions
en temes que poden produir un retorn important.

I, per últim, hem incrementat la quantitat destinada a la
convocatòria d'ajuts per a les actuacions de foment de l'ús de la
llengua catalana. Per tant, una sèrie de contrapartides que hem
negociat amb el Govern per tal de donar suport a aquesta secció
i, per tant, creiem que és satisfactori el resultat. Nosaltres
donarem suport a aquesta secció, donarem suport al Govern
perquè la tiri endavant.

Un últim comentari només els volia fer, tanta residència
d’estudiants, tanta residència d'estudiants, com a representant
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d’aquests estudiants que haurien d'anar-hi, no creguin que una
residència d’estudiants és la millor solució per a la mobilitat
dels estudiants universitaris, no creguin que és la millor
solució; per a nosaltres seria molt millor dotar bé les beques de
mobilitat, perquè al final gastarem molts doblers a fer una
residència d'estudiants i al final aquestes residències, doncs, fan
un bon servei i també tenen un preu molt elevat...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, hauria d’acabar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -acab immediatament-, Sr. President. Per tant, nosaltres per
això hem presentat esmenes per millorar les beques de
mobilitat, perquè creiem que és una alternativa millor i més
eficient que no pas la de la residència d'estudiants, que trob
curiós que sembla que els interessa més als partits..., ja sé que
vostè és eivissenc, Sr. Costa, però bé, vostè està a la UIB i viu
a Mallorca, sembla que tenen més interès per això des de
Mallorca que des de les altres illes; és que és curiós, i crec que
ho han de tenir en compte.

Gràcies, Sr. President, i disculpi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, debatem, ara s’ha debatut una
esmena a la totalitat, s’han debatut les esmenes d’alguns grups
i sí que li he de dir, Sr. Costa, avui és la segona intervenció
seva, si no m’equivoc, que ha dedicat dels 17 minuts que ha
tingut, 2 a debatre les esmenes i 15 a qüestionar el govern de
Sánchez, el govern d’Armengol, la conselleria i el conseller,
Company; és curiós, de tot el temps que ha tingut, la proporció
del que ha emprat en debatre esmenes, que és per al que som
aquí, curiosament. Ha parlat que no li agrada, que volen fer
coses que van més enllà, ha parlat de la varietat lingüística en
la qual jo parle, gràcies per reconèixer que és valencià ja està
un poc més salat, ja és formenterenc.

I sí que li he de dir que, crec que li han dit ja, que benvingut
a la unitat de la llengua, però vagi en compte, que el seu
president potser qualsevol dia li parli de pedres a la motxilla,
o d’alguna cosa així, vagi en compte amb això, que podem tenir
problemes. 

També respecte del Museu de Formentera, agrair-li que
hagi presentat una esmena, no la podrem suportar perquè n’hi
ha una altra, al mateix pressupost hi havia una partida de
28.0000 euros per al Museu etnogràfic, la qual es complementa

amb aquesta esmena, que sí que va ser incorporada, que la vam
presentar des del Grup Mixt, de 50.000, per adequar Sa Sanieta
que, com bé sap, és un edifici de molta importància a
Formentera i que està previst, per la Conselleria Insular de
Patrimoni -que també dur la competència en museus- justament
desenvolupar com ha de ser el museu. Està bé que tinguin en
compte aquesta llei del 98, però crec que la conselleria que
s’encarrega de tractar de desenvolupar, juntament amb la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, com s'ha
de fer i és la que ens proposa a les esmenes que es fan.

Parlen d'arribar a acords, aquest matí li ho he dit, crec que
és millor que no hi hagi crispació, que tractem que no hi hagi
crispació, però és que ja hi ha un acord, hi ha un Pacte de
reactivació al qual el Consell de Mallorca, el Consell de
Menorca, el Consell de Formentera i el Consell d'Eivissa, del
qual un company del seu partit també en forma part, hi estan
adherits, ja hi ha un acord al qual poden estar afegits, si volen,
si no volen, idò no passa res, però que ja existeix aquest acord. 

Sra. Guasp, ha parlat que potencien i volen promocionar la
cultura de les Illes Balears, però presenten una esmena per
eliminar l’Institut Ramon Llull. Quina és la funció de l’Institut
Ramon Llull? La promoció de la cultura de les Illes Balears a
l’exterior. És curiós que diuen que volen fer una cosa, però
després presenten esmenes justament per al contrari. Li tornaré
dir el que li he dit aquest matí: crec que ens haurem de definir,
no passa res. També és cert que -ja ho vaig dir l’altre dia a la
comissió- que qui té por de parlar d’ideologia, normalment, és
la dreta, l’esquerra mai no té por de dir que té ideologia i que
som aquí per fer política, no tenim..., jo no tinc vergonya de dir
que sóc polític i que tinc una ideologia ben clara. Quan hem de
dur-ho a temes tècnics, hi ha més gent que és tècnica, no és
només vostè que parla de tecnicismes, tots podem parlar de
temes tècnics, crec que molts dels d’aquí podem parlar de
temes tècnics, si no tots, i no per això no hem de dir que no
som polítics i que el que es fa aquí és política, assessorada per
tècnics. 

La Sra. Santiago ha parlat de l’increment amb el qual també
estam molt d’acord i per això donem suport a aquesta secció,
d’un 14% en política universitària, és molt important fomentar
la política universitària i, per això, quan es parla de la
residència, els ho dic perquè es fa una esmena, de fer la
residència, la fan diversos, jo, com que sóc nou, he tractat de
llegir-me, he tirat moltes hores mirant açò..., com ha dit el Sr.
Company, ell duu nou mesos, jo només en duc tres, però és que
m’he mirat la Memòria, programa 421F, objectiu 05, activitat
E: nova residència UIB a Palma. Ja ho fica a la Memòria,
exactament, dins d’un pressupost de 88 milions d’euros, el qual
està destinat, una part del pressupost, està destinada aquí.

I després, com ha dit també el Sr. Castells, en l’activitat F
-la següent- ampliar la UIB a Menorca; també per, si no fer
desplaçaments, que es pugui fer directament a Menorca, com 
també ja es fa a Eivissa. 

Sí que hi ha una cosa, Sr. Castells, que des de Formentera,
sincerament, preferim que hi hagi una seu, si ha de ser, a
Mallorca perquè si haguéssim de venir tots els dies des de
Formentera, jo que he de venir moltes vegades en el mateix dia
és complicat, són quatre hores com a mínim per poder arribar,
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i quatre hores per tornar. Llavors, les ajudes, que sí que és cert
que potser des de Menorca pot ser més senzill però des de
Formentera és més complicat, tot i que ja li vaig dir que agraïm
molt les esmenes en què es potencia el transport a totes les illes.

Després, la residència d’estudiants, també ho han dit des
d’El Pi, es torna a dir el mateix, és que ja existeix, sí que és cert
que ho hem de potenciar, però és que ja existeix, des d’aquest
programa i llavors, és molt important. 

I, res, crec que no em deix molt més..., bé, un pla..., quan
parlen de promocionar i normalitzar la llengua catalana, també
el pressupost contempla aquests temes, és que m'agradaria,
sincerament, amb les esmenes que sí que estic d'acord, les vam
aprovar, però és que les esmenes que algunes ja estan incloses
i altres és que no tenen sentit, perquè van en contra del mateix
que diuen, com li deia, a la Sra. Guasp. És per això que no
podem donar suport a les esmenes que s'han proposat en
aquesta secció.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Ens trobam davant d'un pressupost que creix i
nosaltres pensam que això és com ha de ser un pressupost; en
aquest moment, en primer lloc, per política anticíclica i, en
segon lloc, perquè no és moment tampoc de retirar estímuls que
hi ha sobre l'economia. Un pressupost que creix en el general
i creix, evidentment, també en aquesta secció 21, tan important
per a la definició de les Balears del futur, perquè quan ajuntam
la Universitat, la recerca, la cultura, els fons europeus i la
digitalització, tots estarem d'acord amb el gran impacte que
tenen els objectius d'aquesta conselleria sobre les generacions
futures.

I, per tant, davant d’alguns que critiquen algunes inversions
que es fan, que són aquells que no consideren prioritària ni la
Universitat, ni la recerca, ni la cultura, nosaltres li deim que
endavant amb el finançament d'aquestes qüestions. I pensam,
per tant, que també tots els elements d'aquesta conselleria tenen
una evident raó de ser en el seu conjunt i aquesta, com dic, és
la influència sobre el disseny del futur de les Illes Balears.

Això ho dic principalment pel que diu Ciutadans, pel que
diu el Partit Popular, pel que diu de la conselleria patchwork
que ens deia el Sr. Castells

Hi ha grups que diuen que no es té prou en compte la
Universitat dins tot el referent als fons europeus, que llavors
són els mateixos grups que critiquen que la Universitat sigui a
la mateixa conselleria que els fons europeus. Per tant, davant
d'aquesta gran incoherència,  crec que això es resol sol, i el cert
és que la Universitat de les Illes Balears tendrà un paper

fonamental en tota la gestió dels fons europeus i qui digui el
contrari jo el que pens és que no s'ha llegit el Pla d'inversions.
Això és del que diu el PP que res d'això no té sentit. 

Per això, consideram encertat enfortir la Universitat de les
Illes Balears i per això consideram encertat l'augment de
l'assignació fins als 87 milions per a l'any que ve, i això és un
8% major que l'any passat i això és un 52% major que l'any
2015. Per tant, què hem de enfortir la Universitat? És clar que
sí que ha de tenir un paper important, però això es fa amb fets,
no amb paraules, i aquí hi ha un gran fet, que és aquesta gran
aportació per al 2022.

I encara més satisfets d'aquesta major assignació ho estam
amb la reducció dels preus de les matrícules per a l'any següent,
perquè facilitar l'accés a la Universitat és facilitar la igualtat
d'oportunitats. I també consideram encertat l'augment d'oferta
de places d'infermeria.

Després hi ha tres aspectes, que crec que podríem agrupar,
que pens que tots els grups que han presentat esmenes, tant els
partits de l'oposició com els partits que donam suport al
Govern, que han tengut prou consens i tots al final donam
suport a les mateixes finalitats, primer, a les ajudes als
desplaçaments, per això vàrem arribar a una esmena amb MÉS
per Menorca, precisament per augmentar els imports que es
transferien a cada consell insular per dotar aquestes ajudes, de
55.000 a 78.000 a Menorca; de 59.000 a 83.000 a Eivissa; i de
7.000 a 10.000 a Formentera. 

En segon lloc, com han dit molts dels companys precedents,
la nova residència d'estudiants, que aquesta actuació està
perfectament prevista dins el pressupost. El Pi demanava, crec,
si no m'equivoc, 100.000 euros per a la construcció d'aquesta
residència i la conselleria en té prevists uns 500.000. 

I en tercer lloc, la creació de noves places, que demanava
crec que El Pi i Ciutadans, que nosaltres, com ha dit la Sra.
Campomar, respectam, els diré el mateix, respectam l'estudi de
demanda de titulacions que fa la Universitat.

Evidentment, consideram encertat l'augment en recerca,
quasi un 58% de recerca, i això és un augment importantíssim
i això ens ajuda a consolidar plantilles d'investigadors, no
només el finançament sinó que també es consolidaran una sèrie
de plantilles, i això ens impulsa cap a la societat del
coneixement, que és el que impulsam des del nostre partit. I
retenir talent és donar futur als nostres joves qualificats, perquè
les millores en el nivell de vida sempre provenen dels
increments de la productivitat de l'economia productiva, els
quals vénen alhora de la innovació dins l'àmbit empresarial i
l'àmbit públic. Per això celebram també el projecte de llei de
ciència i esperam que arribi com més aviat millor a aquest
parlament, i també amb el projecte del Pol Marí. 

Pel que fa a la gestió de fons europeus, el que ja vam dir
repetidament la setmana passada, el que fa aquí la conselleria
principalment és dotar-se de l'equipament necessari per fer
aquesta feina tan estratègica com és coordinar l'arribada i
l'execució de tot el finançament amb fons europeus. Perquè, és
clar, aquí tots li exigim molt al Govern, i això està bé i ho
seguirem fent, però, per tant, també el coherent seria reconèixer
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que aquí el Govern necessita dotar-se de l'equipament i de totes
les eines, de les millors eines, del millor personal i dels millors
recursos possibles. 

Gràcies a aquest govern ja tenim una bona maquinària,
perquè actualment som líders a l'Estat en justificació de fons
FEDER, amb un 94,6% , quan la mitjana espanyola es troba en
un 58. I som la primera comunitat en certificar la planificació
del REACT-EU.

En cultura no podem més que estar d'acord amb l'augment
de gairebé el 12% d'aquest apartat, amb el paper tan important
que té la cultura i tan necessari. I el que volem és que la
Direcció General de Cultura continuï impulsant les
col·laboracions amb el teixit cultural, per això és tan important
aquest augment que veiem del 145% de l'Institut d'Indústries
Culturals, que precisament el Partit Popular hi té una esmena a
la totalitat, i és una mesura tan demandada pel sector. I jo estic
segur que el sector s'ha reunit amb vostès també i els ha
demanat això, per tant, no acab d'entendre que amb aquest
augment tan important com hem vist per a aquest any, vostès
encara hi estiguin en contra. L'institut d'Indústries Culturals té
una gran demanda i amb això esperam que la pugui resoldre. 

També consideram necessari l'impuls al hub audiovisual de
les Illes Balears, que aquí s'ha demanat també amb diverses
esmenes, però ja està posat en marxa des del passat mes de
novembre. I aquí la qüestió és que nosaltres el volem finançar
amb fons europeus, no amb fons propis de la comunitat, com
demanen algunes d'aquestes esmenes. 

Més concretament a cada un dels grups. Com dic, el Partit
Popular presenta 8 esmenes a la totalitat i jo entenc que vostès
no les presenten perquè no vulguin que no hi hagi pressupost ni
res d'això, evidentment, el volen retornar al Govern i que els
refaci, però, és clar, aquí el que veig és que vostès ho han
presentat de manera indiscriminada sense explicar, jo esperava
o esper, encara li queda un torn, que ho expliquin una mica més
profundament, jo, de les seves primeres frases semblava que es
justificava abans d'hora, el Sr. Costa, jo crec que tal vegada ells
ja saben aquesta qüestió que els dic.

Quin problema tenen amb l'Institut d'Estudis Baleàrics?
Quin problema tenen amb l'Institut d'Indústries Culturals? Com
li he dit, segur que vostès sabien que necessitava un augment.
Quin problema tenen amb la Fundació Robert Graves? Jo pens
que tot això, aquesta actuació indiscriminada de presentar-ho
a tot, només intenten vostès emmascarar la seva incapacitat per
fer oposició, per proposar res, perquè no ens han proposat res.
Vostès han dit bé, idò el més fàcil, quants d’apartats té aquesta
secció entre fundacions i...? Vuit, idò vuit esmenes a la totalitat.

Del que ha presentat Ciutadans, compartim les finalitats
d'algunes esmenes, com la 13382, per enfortir els recursos de
la Universitat, sí, és clar que sí, el que celebram nosaltres és
l'assignació general i que es reforcin tots els projectes. I els
tècnics sí que redacten projectes, és clar que es redacten
projectes, que podem parlar de la part econòmica que pugui
necessitar un reforç, però crec que té ara mateix 23 projectes
d'internalització a la UIB, i no han caigut del cel, els ha fet la
UIB, els ha presentat, i tot bé. Però, com li dic, compartim la
finalitat, el que no podem compartir mai és imputar una baixa

que fan vostès a la Fundació Ramon Llull, que entenc que
simplement ve del seu discurs anti llengua pròpia, que aquí ja
se  surten del tècnic i del científic perquè això sí que és, com li
deia la Sra. Campomar, totalment ideològic.

De nou podríem compartir la intenció de l'esmena 13383 i
augmentar places, és clar que sí, nosaltres volem esperar que
surti de l'estudi de demanda, però el que li dic de nou, no
podem compartir mai la baixa que vostès fan que implica
deixar sense partida pressupostària l'Orquestra Simfònica de les
Illes Balears. Jo m'he quedat amb la boca badada quan vostè ha
posat aquí, i crec que ha estat també de les primeres frases
seves, ha dit: la cultura, la cultura el més important; però no ho
ha explicat vostè que tenia aquesta baixa, i si me la vol explicar
al seu torn jo li estaré agraït, perquè de veritat que jo, si jo ho
comprenc així, de veres, no entenc com ens diu que el més
important és la cultura. No sé quin mal els ha fet a vostès
l'Orquestra Simfònica.

Per acabar, amb El Pi vàrem transaccionar ja l'esmena del
Festival de Música de Pollença. A la del Teatre Born no li vam
donar suport perquè, com sap, entre ponència a més ja s'ha
acceptat el mateix. Estaríem d'acord amb la 12971, 12972 i
12973, però també existeixen una sèrie de partides com les dels
teatres, i amb les de cultura i galeristes es treballa actualment
amb la FELIB i amb la UIB respecte d’això.

El que no hem entès tampoc ha estat que vostès volguessin
imputar una baixa de 200.000 euros al SOIB, al SOIB, per fer
una filmoteca; que molt bé, a mi m'encantaria una filmoteca,
però, és clar, jo no sé si per fer la filmoteca li han de treure
200.000 euros al SOIB...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... d'acord, idò ara m'ho expliqui.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, hauria d’acabar.

EL SR. MARÍ I TUR:

Vaig acabant, simplement per dir també, com havia dit amb
el hub audiovisual, que també compartim la finalitat, però per
fer-li una baixa d'un milió..., per a una esmena d’1 milió d'euros
fer la baixa de 950.000 a la gestió de fons europeus i a
telecomunicacions en conjunt, que són ambdues tan impactants
sobre la gestió de fons europeus, això tampoc no ho podem
compartir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Costa, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, vicepresident. Resulta curiós veure el Sr. Marí
escandalitzat perquè el Partit Popular ha presentat esmenes a la
totalitat de la secció. Jo li voldria fer una pregunta, llavors, a
vostè, que té cinc minuts, si me la contesta, perquè, està clar
que quan governàvem nosaltres i el Partit Socialista era a
l'oposició mai en la vida..., recorden alguna vegada que no...

(Remor de veus)

... que presentassin esmenes a la totalitat de les seccions? No.
Si em pot posar exemples d'alguna vegada que el Partit
Socialista no presentàs esmenes a la totalitat d'alguna secció,
llavors ens ho explica, Sr. Marí, perquè estic segur que trobarà
molts d'exemples que no havia passat mai a la vida, i això sí,
llavors, llavors els semblava terrible..., en fi.

Per altra banda, i per intentar ser breu, la veritat és que jo
vull agrair a la Sra. Campomar la seva..., diguem, explicar
clarament el que pensa, la seva sinceritat, no em sortia la
paraula, la seva sinceritat, perquè la Sra. Campomar ha dit en
matèria de fons europeus: només faltaria que no aplicàssim
criteris ideològics en matèria de fons europeus. Té vostè tota la
raó, Sra. Campomar, vostè té tota la raó, i estan vostès en tot el
seu dret, perquè governen vostès, en aplicar criteris ideològics
en la gestió de fons europeus, perquè, és clar... -el Sr. Sanz, per
cert, també ho ha insinuat, i està bé que sigui així-, perquè
vostès pensen que el futur de Balears el dirigiran vostès, és
clar; vostès diran: hem de fer-ho d'aquesta forma; ah, idò
perfecte, ho fem d'aquesta altra, idò endavant; perquè vostès
saben el que convé als ciutadans de les Illes Balears, la resta no
ho sabem, però vostès sí que ho saben: ho hem de fer així
perquè els convé a vostès que sigui així. Oh, però a mi
m'agradaria triar un poquet, ah!, són així, ha de ser així, la seva
sinceritat, Sra. Campomar, la identifica clarament. 

Sap què passa? Que nosaltres consideram que no hauria de
ser així, en matèria de fons europeus no hauria de ser així...

(Remor de veus) 

..., hauria de ser, per exemple, que el que convé a les Illes
Balears o als ciutadans ho decidissin els ciutadans i les
empreses de les Illes Balears, per exemple, que siguin les
empreses que sàpiguen quins són els futurs nínxols de mercat
que pogués haver-hi, i puguem dir: home, el futur ha d'anar per
aquí, perquè nosaltres veiem aquí el futur; que siguin les
empreses, però no, són vostès els que ho saben, no les
empreses.

El sector públic, pensam, o així ho creiem nosaltres, ha
d'acompanyar el sector privat a l'hora de dissenyar el futur de
les Illes Balears. Miri, els posaré un exemple, jo sé que el Sr.
Company el coneix perfectament l'exemple, és l'exemple de
Màlaga, l'exemple de Màlaga em sembla un bon exemple: fa
vint anys que tenen un pla estratègic definit, clar, que tothom
coneix, tots van en una mateixa direcció en el cas de Màlaga.
Saben qui va crear el Pla de Màlaga? Sí, una fundació
publicoprivada, una fundació més aviat privadopública, més
aviat privadopública, hi fan feina 5 persones només, no es pensi
ningú que sigui un exèrcit de gent el que hi fa feina, no; és, fa

vint anys que el tenen definit, tenen una direcció clara, totes les
administracions públiques es troben alineades amb aquell pla,
aquell pla... -de diferents partits- a l'ajuntament governa fa vint
anys o més de vint anys el Partit Popular, però a la comunitat
autònoma ha governat trenta anys el Partit Socialista, a l'Estat
hi ha hagut diferents governs, però, com que el pla està definit
amb caràcter previ, tots van a una. I, com a conseqüència
d'aquest fet, quan Google es vol ubicar a qualque lloc, s'ubica
a Balears? No, no s'ubica a Balears, s'ubica a Màlaga, per
exemple, i crea un centre d'excel·lència en ciberseguretat a
Màlaga, a Màlaga fa uns mesos s’hi ha ubicat.

S’ho haurien de fer mirar, a això ens referim quan deim: no
hauria de ser la conselleria del Sr. Company qui definís ni el
pla estratè..., ni tampoc un pacte de reactivació el que definís
el futur de les Illes Balears amb els fons europeus, perquè els
fons europeus permeten definir el futur de les Illes Balears.
Però vostès, amb un pla d'inversions que vostès canviaran quan
els vengui bé, perquè, deia el Sr. Castells, el pla d'inversions...,
sí, el pla d'inversions cada setmana el poden canviar, se’n van
al Consell de Govern i cada setmana varien en funció del que...,
per exemple, poden fer el mateix que amb les inversions de
l'ecotaxa, que és anunciar molt, fer tal... pla, no sé què, tot una
llista, no executar res, o sí, o canviar-ho, o ara ho declar
estratègic, ara ho torn declarar, ara no sé què, que és el que
passa en aquests casos.

Nosaltres el que hem dit per activa i per passiva és que no
veiem una direcció quant als fons europeus, no hi és de facto.
Em dirà vostè: però això no toca, perquè és un altre debat. Bé,
haurem de canviar el nom a la seva conselleria i deixar
Universitat i Cultura i ja està....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

...., perquè si no les seves funcions no tenen cap sentit.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Bé, començaré..., abans de contestar les rèpliques dels
portaveus que m'han precedit, comentaré el posicionament del
grup parlamentari en les esmenes del Partit Popular en aquesta
secció, serà votació a favor de totes i cadascuna de les esmenes
que presenten en aquesta secció.

En relació amb les esmenes d'El Pi votarem a favor, excepte
a tres: ens abstindrem a l'esmena 13009, de crear un grau
d'imatge mèdica i radioteràpia de la UIB, ens hi abstindrem
perquè no tenim la informació suficient per demanar la creació
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d'un grau; en contra de l'esmena 12973, perquè la treuen de
l'Oficina anticorrupció, ja li vaig explicar, Sra. Sureda, a la
comissió, nosaltres miram d'on es treu i on la destinen i per
això no podem votar-hi a favor; i ens abstendrem a la partida
d'ajudes als galeristes per a fires perquè tampoc no n’estam
massa segurs; i votarem en contra de la partida d'augment de la
partida de normalització lingüística, creim, ja ho hem dit a la
primera intervenció, que el pressupost està ampliat al 15% i no
trobam que s’hagi d'incrementar més. De fet, hem posat
esmenes amb l'objectiu de reduir a 900.000 euros aquesta
partida.

Mirin, diré al Sr. Sanz, vostè em diu que si no ha de ser la
Fundació Institut Ramon Llull qui ha de... per a Ciutadans no
és qui ha de..., -ara no hi és el Sr. Sanz, em sap greu-, no, per
a Ciutadans ha de ser l’IEB, l'Institut d'Estudis Baleàrics, qui ha
de defensar les modalitats i les llengües i la llengua oficial de
les nostres illes, no una fundació institut que no és aquí a les
Illes, i ho he deixat clar a la meva intervenció.

Després es refereix prou vegades al meu partit com a la
dreta, la dreta i la dreta, a mi em sap greu, però a totes aquestes
mencions que faci..., doncs nosaltres no ens donam per
assabentats.

 I, Sra. Campomar, ha vengut aquí amb el seu argument de
sempre, a mi no m'ha escoltat ni una sola paraula avui, jo he
vengut aquí, he dit que em semblava molt bé, estava molt
satisfeta amb el pressupost de Cultura, amb el pressupost
d'Universitat, i ha fet un..., com sempre, doncs, aquest baixar al
fang sempre en temes personals i amb l“i tú más” i sobretot
donar lliçons. I miri, jo li vull dir que jo parl aquí al faristol del
que jo vulgui i del que el meu partit vulgui i vostès no ens han
de dir sempre què és el que hem de dir, el que poden dir i el
que no poden dir, perquè això ja comença a cansar. 

I, miri, queda molt en entredit, crec que té mala... està mal
informada, jo mai no he fet feina en gestió de fons, mai, així
que no utilitzin més aquest recurs. I jo no tenc res a amagar i
em sent molt orgullosa dels quatre anys que vaig fer feina com
a assessora i avui ho vull reconèixer aquí en aquesta tribuna,
però vosaltres, vostès poden treure-ho i treure-ho cada vegada.
Miri, després d'uns anys direm a un assessor tècnic de la
consellera Santiago i el responsabilitzarem del tema de salut, si
a vostè això li sembla bé, doncs és exactament el mateix que
vostès fan.

En cap moment no li he dit que aquests pressuposts no
hagin de ser ideològics, jo el dia de l'esmena a la totalitat vaig
dir que aquest model de pressuposts respon a un model de
govern que no és el de Ciutadans. El model d'aquest Govern és
prohibir, derogar, imposar i el model de Ciutadans és impulsar
l'emprenedoria, alleujar, bonificar, incentivar, reforçar,
reformar i acabar amb la precarietat i garantir la igualtat
d'oportunitats. 

Per suposat que aquests pressuposts han de ser ideològics,
jo mai no ho he dit, em referia a la gestió dels fons europeus,
que havia de ser una gestió tècnica i pels experts, sempre
predominant, que les línies estratègiques havien de sortir
d'aquesta comissió tècnica en el si del Pacte de reactivació.

Però és que vostès sempre s'inventen el que Ciutadans diu o vol
dir.

Igual que el tema de la llengua, Sr. Marí, sempre amb el
mantra d’anti llengua, jo és que no som anti llengua de res, de
res, ni en la meva vida personal, ni en la meva vida política i ho
demostr prou bé. Així que, per favor, no tornin dir que ni jo,
personalment, ni el meu partit és anti llengua, perquè defensam
el bilingüisme, defensam les dues llengües oficials de la nostra
comunitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, per favor vagi acabant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... i sobretot també defensam, i som lliure per fer-ho, les
modalitats lingüístiques insulars. 

I la Simfònica, sí que li voldria aclarir, diu que jo deix
buida la Simfònica; la Simfònica té un pressupost de 7.969.832
euros i jo rebaix 1 milió per a places universitàries. Vostè em
diu que què pensarà la Simfònica i jo li dic què pensaran els
alumnes, els joves que volen venir a estudiar a Mallorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies president. Seré breu, si em permet ho faré des de
l'escó. Vull reiterar la importància, consideram, de les esmenes
que hem presentat, que podrien ajudar a les diferents partides,
com hem dit, a la universitària, a la cultura i també a la millora
de la nostra llengua. 

Com dic, Sr. Marí, per ventura no he donat de baixa o no
hem donat de baixa la millor partida, però tampoc no sabem on
tenen la vidriola o el fons de contingència, i això ho saben
vostès, i si troben importants i necessàries les esmenes que els
fem, es poden transaccionar, que no hi ha problema i podrien
sortir endavant. 

Amb referència a les esmenes que han presentat la resta de
grups parlamentaris, ja a la comissió vàrem donar el nostre
posicionament, a la majoria ens hi abstendrem o les votarem a
favor, excepte a la 13382 del Grup Ciutadans, on volen
eliminar aquesta subvenció a la Fundació Institut Ramon Llull,
aquesta la votarem en contra. Pensam que aquesta fundació
defensa i promociona la llengua i la cultura de les nostres illes
i, per tant, pensam que fa una bona feina a nivell internacional
i la fa així com toca. Per tant, nosaltres no li podem donar
suport.

Res més. Gràcies, president. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. En torn de contrarèplica per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, presidente, voy a ser breve y, si me permite, intervendré
desde el escaño. 

Me alegra mucho que se haya dicho en este debate
parlamentario que estos presupuestos se diferencian de los
presupuestos que podría hacer la derecha, este es el sentido que
tiene gobernar en una alianza y en un pacto de progreso, porque
precisamente este debate y esta conveniencia que hoy se está
comentando aquí, acerca de la inversión en ciencia y la
inversión en investigación, no siempre ha estado tan claro; de
hecho, cuando Mariano Rajoy entró en la Moncloa en el 2011,
fue una partida que recortó en primer lugar, se cargó el 26% de
los presupuestos en ciencia e investigación, dejando el
Producto Interior Bruto al 0,6% de lo que España destinaba de
Producto Interior Bruto a la ciencia, muy por debajo de la
media europea, que estaba en un 1%. Aún en Baleares no
llegamos al 2%, que exige la media europea en ciencia e
investigación, pero estamos en ello. 

Y respecto a lo que se ha comentado aquí por parte del Sr.
Costa, de dejar el futuro de estas islas en manos de las
decisiones de las empresas, me asusta profundamente esa
cuestión, porque yo creo en la democracia y el futuro de estas
islas no puede estar en manos de empresas privadas, Sr. Costa,
que ahora no está, pero yo se lo comento igual. El futuro de
estas islas tiene que estar en manos de las instituciones, de las
personas que han sido elegidas democráticamente en
representación del pueblo. Me asusta, repito, profundamente la
idea del Sr. Costa de dejar el futuro, el diseño del futuro de
estas islas en manos de empresas, esa responsabilidad no puede
quedar en manos privadas, tiene siempre que estar en manos
públicas. Y en defensa de la democracia, siempre del partido al
que pertenezco y del grupo parlamentario al que estoy
representando, no se va a permitir que el futuro de estas islas
quede en otras manos que no sean las democráticas. 

Gracias, presidente. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, em sap greu que el Sr. Costa no sigui aquí,
però bé, jo diria als senyors del PP i Sr. Costa, el problema és
que són vostès que no són sincers amb la ciutadania, vostès
diuen una cosa i després fan l’altra i aquest és el seu problema.
Però, és clar, jo sí, jo els ho dic clarament, perquè vostè diu: les
inversions dels fons europeus no haurien de ser per criteris
ideològics. Quan vostès volien tancar l’Hospital Joan March,

no era per criteris ideològics, no és veritat? No. Quan vostès
varen fer un metro inundable, fora..., que ni tan sols el Pla de
mobilitat de les Illes Balears, que vostès havien redactat,
l’incloïa, no era ideologia, o era clientelisme de les empreses,
no ho sé, triïn el que vulgui. Però realment tècnic, li puc dir que
no ho era, li ho puc dir, si una cosa li puc dir certa és que
criteris tècnics no ho eren. Per tant, no ens donin lliçons. Quan
vostès varen fer un Palma Arena, amb un ascensor que donava
a un descampat, també era un criteri tècnic? Quan varen fer
unes autopistes d'Eivissa, amb un 50% més de pressupost, que
es varen gastar un 50% més del que estava pressupostat, també
eren criteris tècnics?

(Remor de veus)

Per tant, quan vostès ens parlen de què les inversions les
han de triar les empreses, que han de ser criteris tècnics, no els
creiem, és que no els podem creure, perquè les evidències els
han qüestionat i hi són; vull dir, no són creïbles, ho entenen?
No són creïbles.

I, és clar, nosaltres sí que és cert, nosaltres què volem?
Volem més hospitals, volem més escoles, volem més
infraestructures de medi ambient,...

(Remor de veus)

... perquè vostès també, quan governaven, varen deixar les
infraestructures hídriques que ara defensen tant a zero, el
manteniment el varen baixar dràsticament de les depuradores,
perquè ara se n'omplen la boca, però això és el que varen fer
amb el Govern del Sr. Bauzá.

(Remor de veus)

Perdoni, perdoni, que ho vàrem viure, és clar que sí. Per
tant, lliçons de la seva bona gestió, em perdonaran, però ho
dubtam i, a més, han quedat en evidència i jo crec que,
malauradament, perquè totes aquestes qüestions que jo he llegit
avui aquí, són una hipoteca de doblers a les esquenes dels
ciutadans i d'aquest Govern, és una hipoteca que ens varen
deixar vostès. Per tant, per la seva mala gestió en les
inversions. Per tant, no poden donar lliçons...

(Remor de veus)

... i que, a més, ens diguin que, bé, amb una externalització
encara ho farien millor. Bé, jo ja d'aquí...

I després la Sra. Guasp, no sé, m'ha semblat que s'havia
ofès, però jo no li he dit en cap intenció d’ofendre-la, però
vostè ha de comprendre que sempre ve aquí i amb la qüestió de
fons europeus sempre intenta donar-nos lliçons, en la qüestió de
la gestió pública sempre intenta donar lliçons, d’eficiència, que
vostès són l’únic partit que defensa que les coses les facin amb
eficiència i amb tecnicismes. Idò, no, nosaltres també ho
creiem, però sí que creiem que no coincidim amb el tipus
d’infraestructures o amb el tipus de polítiques que volen fer
vostès, és clar que no, no coincidim, perquè no tenim les
mateixes línies ideològiques; que coincidim que s’han de fer
bé? Sí, però no coincidim amb les mateixes línies ideològiques,
evidentment, i n'estic molt contenta, Sra. Guasp, ja li ho dic així
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de clar. Perquè, a més, quan vostè, en el tema, per exemple, de
la llengua, que ha volgut insistir en la seva la seva rèplica i hi
ha volgut insistir que hem defensat que hem de promoure les
modalitats insulars; jo li he demanat i no m'ha volgut contestar,
per què no promouen des de l'Instituto Cervantes les modalitats
del castellà? Que es promogui l'andalús, que es promogui el
canari, que es promogui l'argentí, per què no? No els interessen
aquests? Aquests no els interessen, aquests no els interessen
promoure, s'estimen més -supòs- com el PP, que va col·locar el
seu ex, el Sr. Cantó, a un institut de castellà i supòs que estarien
més d'acord amb aquestes...., estarien més contents.

Però nosaltres, sí. Vostès han dit, és que a nosaltres, quasi
ha vengut a dir que ens molesta que hagi pujat el pressupost de
política lingüística, li ha faltat poc per dir això, li ha faltat molt
poc. Idò a nosaltres no, clarament, no ens molesta i si hi
poguéssim dedicar més doblers, hi dedicaríem més doblers.

Perquè vostè ve aquí dient que vostè estima les dues
llengües igual, quan els seus càrrecs que han anat..., els seus
càrrecs de Ciutadans que té a Cort, han anat a dir que la llengua
castellana està mal tractada, és perquè vostès no estimen la
llengua pròpia, perquè les evidències són clares, que aquí la
llengua catalana es troba en inferioritat de condicions que la
llengua castellana, i la llengua que s'ha de protegir és la llengua
catalana. Per tant, no ens doni lliçons d'igualtat, perquè no la
podem creure, ho entén?, és que no són creïbles.

Per tant, vostès l'únic que fan són maneres d'atacar el català
i les cerquen per tots els costats, i això és el que vostè vol fer.
Però, bé, ja els coneixem, eh? Ja coneixíem el Sr. Rivera, com
va començar, no és que ens vengui de nou, perquè vostès ja
tenen una llarga trajectòria en aquest sentit; coneixem la Sra.
Arrimadas. Miri, aquí vostè pot fer un discurs, però coneixem
els seus antecedents, és clar que sí, i sabem quines són les
polítiques que defensen.

Per tant, des de MÉS per Mallorca, molt orgullosos que
s'hagi augmentat la inversió i els programes de política
lingüística.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I li agraesc a la Sra.
Campomar la seva intervenció, perquè ha posat exemples
concrets quan jo he dit: el PP és molt de la repartidora, és
aquest, aquestes inversions sense to ni so, que no saps ben bé...,
fins i tot n’he recordat una que, per sort, no es va dur a terme,
van posar en el Pla hidrològic de les Illes Balears una canonada
de Ciutadella a Maó per portar aigua dessalada; sort que ho
vàrem aconseguir frenar! Perquè, és a dir, realment és la

impressió de dir, escolta!, que soni la música!, que rodi la
formigonera, per fer el que sigui. Aquells temps gloriosos que,
d'alguna manera, han acabat passant, ens han passat la seva
factura, però el PP ha estat molt i molt intens, i llavors es va...
Per això em fa gràcia que ara vulguin ser tan
professionalitzadors en l'assignació de les inversions.

Per tant, jo defens tenim un pla, que jo també li he de dir
una cosa, Sr. Conseller, jo pens, i amb això li don la raó al Sr.
Costa, que és una llàstima que ara no hi sigui, és a dir, jo pens
que realment un pla estratègic d'inversions de la comunitat
autònoma hagués estat bé que hagués passat pel Parlament i
que l'haguéssim pogut debatre amb l'oposició i que amb
aquestes línies mestres haguéssim estat d'acord; tot i que també
és veritat que el marge de maniobra és relatiu perquè, al final,
a veure, nosaltres fem un pla que se cenyeix al Pla estatal, que
se cenyeix al pla europeu, per tant, les prioritats tampoc és que
tinguem molt marge de maniobra. Però jo crec que, en aquest
sentit, hagués estat bé que el pla, com a tal, els principis, les
línies d'actuació, les estratègies fossin consensuades a un fòrum
inatacable des del punt de vista democràtic, com és un
parlament. Vostès han muntat un altre fòrum, que jo sempre li
he dit que està molt bé, però que no pot substituir mai,
evidentment, la sobirania de la qual és dipositària aquest
parlament.

Volia aclarir al Sr. Sanz el tema de la residència, jo no
pretenc que els estudiants de Menorca i d'Eivissa vagin i
vinguin cada dia, no, jo el que dic és que aquesta residència,
que està molt bé, i que hi ha moltes famílies que opten per la
solució de la residència, és una solució cara, per molt pública
que sigui la residència. I de vegades hi ha altres solucions que,
per a famílies amb uns ingressos més modestos o que tenen
diversos fills, els surt més a compte altres solucions, com
compartir pis, etc., i, per tant, nosaltres no ens oposam que es
facin residències, és clar que no, però les nostres esmenes van
cap a finançar les famílies que han de portar els seus estudiants
a estudiar a Mallorca o van a estudiar a la península, perquè
ampliam el ventall, doncs que cada família triï amb quina
fórmula d'allotjament i de mobilitat vol tenir als seus fills.

Ama el tema de la unitat de la llengua, la veritat, ara seré
contradictori, perquè diré: no hi volia entrar, però en comissió
ja es va parlar molt del debat de la unitat de la llengua, i jo, la
veritat, crec que a un debat de pressuposts parlar de la unitat de
la llengua és una falta de respecte per als ciutadans,
sincerament, i a mi el que em denota és que hi ha poca
preparació del debat, però s'ha parlat de la unitat de la llengua.

Jo només..., ara veig que la Sra. Guasp tampoc no hi és... Jo
no ho sé, jo, quan hi ha debats i em toca intervenir, la veritat és
que tinc la mania d'escoltar els altres, veig que no tothom
segueix el mateix criteri, cadascú sabrà l'interès que li mereixen
les intervencions dels altres, jo vinc aquí a fer la meva feina i,
evidentment, replico el que han dit els altres portaveus. Però,
clarament, escolti'm, en aquest tema no hi vull entrar perquè
se'ls veu tant el llautó, al PP i a Ciudadanos amb aquest tema,
se'ls veu tant el llautó, que no val la pena entrar-hi.

La Sra. Guasp ens diu: no sóc anti llengua, no sóc anti
llengua. Per les seves esmenes la coneixeran! És que nosaltres
no diem que sigui anti llengua, tampoc la Sra. Campomar ho ha
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dit, les seves esmenes parlen per vostès: és a dir, volen rebaixar
l'assignació en política lingüística, volen retirar l’assignació a
l’Institut Ramon Llull, és a dir, els grans internacionalistes, hem
d'aixecar fronteres, hem de col·laborar..., i no són capaços ni de
col·laborar amb Catalunya en defensar el patrimoni lingüístic
comú; és a dir, hem d'aixecar fronteres amb tot menys amb
això. Doncs, amb les seves esmenes, els coneixeran.

Per tant, és evident que són anti llengua i és evident que, a
falta d'altres idees, venen aquí a fer polèmica sobre aquest
tema, en el qual he dit que no entraria i realment crec que no hi
he entrat, simplement he volgut deixar clar, perquè crec que
se'ls veu el llautó, i no val la pena entrar en aquest tema.

Per tant, acab aquí la meva intervenció i continuem amb el
proper debat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president. Jo, res, molt breument, només per acabar
de puntualitzar algunes qüestions que han sortit al debat. En
primer lloc, a la Sra. Guasp, que ara no hi és, però vull dir-li
que jo estic molt content, molt content que no sigui anti
llengua, com deia el Sr. Castells, per les seves esmenes els
coneixerem, però, és clar...

(Remor de veus)

... -vostès l explicaran, sí- vostès formen part d'un partit on
tenen un company que es diu Toni Cantó, que podrien escoltar
els seus discursos de les autonomies que fa, i vostès podrien
venir a Eivissa i veure el que fa el seu partit allà, les seves
actuacions amb els seus discursos. Per tant, jo els convid a fer-
ho, i després a repensar el seu posicionament.

Dit això, el que lament també és que el Partit Popular no
ens hagi deixat veure en aquesta secció un model alternatiu. Jo
sempre pensava, jo, Sr. Costa, el que va passar en altres
legislatures, per desgràcia, no ho conec, m'ho podria estudiar,
però no ho conec, jo el que sí que entenia és que sempre que es
presenta una esmena a la totalitat, d'alguna manera, vol dir que
tenim un model alternatiu i que el podem presentar. Jo no sé
per què el Partit Popular no ens l'ha deixat veure; no sé si és
que no ho vol, no sé si és que no es vol presentar com una
alternativa de govern.

L'únic que ens ha deixat veure una mica, també, és el seu
discurs anti llengua, cosa que no és nova, i el que sí que ens ha
mostrat és que vol que el futur de les Illes Balears el decideixi
Google, que això està molt bé, també, i és clar, jo simplement
lamentava això que, amb vint minuts, que són el grup que més
temps ha tengut per parlar, l'hagi dedicat a dir que aquesta

conselleria, pel que es veu, segons el Partit Popular, no té
sentit. 

No ha parlat de cultura, no ha parlat de recerca, no ha parlat
d'universitat, pensava que li quedava més a prop, però bé, ja ho
defensarà el Partit Popular amb la gent. O tal vegada és perquè
no ens ho vol deixar veure perquè també ens hauria de parlar de
quina agenda té pactada amb VOX, també, per als fons
europeus, que són molt legítimes les aliances que vulguin fer,
però jo pens també que, com que sempre diuen, que tal vegada
els tocarà governar en el 23, també ens haurien d'explicar quina
agenda tendrien en aquell sentit. 

Pens també que vostès tenen un profund problema amb la
unitat de la llengua, és clar que sí, aquí no..., aquí nosaltres no
en tenim cap; aquí, aquest govern, el que fa, els partits
d'esquerres, defensar la unitat de la llengua i les varietats
insulars, i als instituts aquí s'ensenya, és clar que sí, el català
estàndard, que és el que està normativament als llibres i
s'explica també Tomàs Aguiló, Marià Aguiló, l'Escola
Mallorquina, Joan Castelló Guasch, etc. Per tant, després és
quan venen vostès i de tot això en diuen “adoctrinar”.

Deia també que era un caos absolut, un absolut caos, tot
això de la Comissió Europea i de l'Estat, el caos de Sánchez; i
teníem una notícia del dia 11 que deia: “La Comisión Europea
situa a España a la cabeza en la recepción de los fondos
europeos, además de valorar el borrador de presupuestos, en
contra de los pronósticos de PP y Ciudadanos”.

(Alguns aplaudiments)

A això vostès li diuen un caos, un caos. I el mateix a les
Illes Balears, que també ens ha dit que era un caos, amb el
94,6% de justificació de fons FEDER. No tenen dades vostès
per dir que res d'això sigui un caos. Per tant, queda clara la seva
intenció, que és únicament i exclusivament posar pals a les
rodes. 

També després d'un plenari interminable de la setmana
passada, on vàrem fer el projecte de llei, vàrem aprovar la Llei
de fons europeus, vàrem estar hores i hores debatent, i el Partit
Popular ens deia, “el Parlament, el Parlament, el Parlament és
el més important”, però bé, avui es veu que s'han aixecat amb
la cama canviada i ara resulta que tot ho havíem d'haver
arreglat amb una agència externa. Però bé, està bé, tal vegada
ens ho hauria de tornar aclarir, però bé. 

Simplement, això pens que deixa clar que a vostès només
els interessa posar pals a les rodes i que esperàvem molt més de
l'oposició, francament. Jo també vull dir una cosa abans
d'acabar, a mi el que no em pareix que correspongui és
dirigir-se a un conseller i a aquesta cambra, perquè al final la
cambra és tota la ciutadania, i dir tres vegades “on és la pasta”
tres vegades i dir a un conseller i a aquesta comunitat, que
“això són quatre chavos”. Per tant, jo pens que la ciutadania
mereix molt més, mereix una oposició molt més forta i no
aquestes qüestions que han fet vostès 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nuestra enmienda a la totalidad de
estos presupuestos no solo se fundamentó en el despropósito de
haberse inventado unos ingresos irreales, sino también en
nuestro desacuerdo en cuanto al destino de buena parte del
gasto público. Y el sostenimiento de la estructura política de
esta consejería es un ejemplo paradigmático de cómo estirar la
comunidad autónoma hasta arruinarla, para poder colocar a los
enchufados de la Sra. Armengol. 

Esta Consejería de Fondos Europeos, Universidad y
Cultura, que cuesta 157 millones de euros, se crea con la
excusa de que hay que gestionar el chorreo de dinero que va a
llegar de Europa, para intentar salvar lo que quede del tejido
productivo de Baleares, pero antes de eso resulta que la
universidad y la cultura dependían de la Consejería de
Educación, de hecho, no sé muy bien qué extraña lógica le ha
llevado a la socialista Armengol, a crear una consejería que
mezcla la gestión de los fondos europeos, con la cultura y con
la universidad. No tiene ningún sentido, salvo que caigamos en
la cuenta de que todo esto no es más que un paripé para quitarle
el caramelo al consejero de sectores productivos, que no es
socialista, que es de Podemos, y que sería quien se habría
puesto la medalla de regar con los millones de Europa, a los
sectores productivos de esta comunidad autónoma. 

Por tanto, nos planteamos con una nueva consejería que no
sirve para nada, más que para crear nuevas sillas que ocupar. Y
¿qué nos encontramos dentro de esta nueva consejería? Pues la
Secretaría Autonómica de Universidad, Investigación y Política
Lingüística, que tiene a su vez una Dirección General de
Política Universitaria e Investigación y una Dirección General
de Política Lingüística. Cualquiera podría preguntarse, ¿por
qué no dependen directamente del consejero?, como pasa con
el resto de direcciones generales del Gobierno balear. ¿Por qué
esas dos direcciones generales dependen de la. Sra. Agustina
Vilaret? ¿Qué sentido tiene que haya una Secretaría
Autonómica de Universidad, Investigación y Política
Lingüística, si no es porque hay que colocar a la Sra. Vilaret,
para calentar otra silla y contentar a Esquerra Republicana de
Catalunya o al sector más radical del Gobierno balear?

 Luego nos encontramos al director general de Fondos
Europeos y también 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. 

Tenemos también en esta consejería el programa de
promoción y servicios de cultura, que ya sabemos lo que
significa en manos de la izquierda socialcomunista separatista,
patrocinar y promocionar de forma sectaria únicamente a los
“culturetas” catalanistas, amiguetes del Govern, como si en
Baleares no hubiese creación en castellano o en otros idiomas.
Si no cantas en catalán, si no escribes en catalán, si no
interpretas en catalán, lo tuyo no es cultura, según estos

sectarios. Encontramos más de 200.000 euros para estudios y
trabajos técnicos. Le pregunté al consejero en su
comparecencia, ¿a qué estudios o trabajos técnicos concretos
se iban a destinar esos 200.000 euros? Aun espero la respuesta
y como no me lo dijo, pues se lo he preguntado por escrito,
espero impaciente su contestación.

Encontramos también en esta consejería, la Dirección
General de Cultura y el Instituto de Estudis Baleàrics. Otra vez
dos centros gestores dedicados a lo mismo, más de 4 millones
de euros para el Institut d'Estudis Baleàrics, habiendo una
Dirección General de Cultura que podría asumir una función. 

¿Qué más tenemos en esta consejería? El proyecto de
relaciones exteriores y Eurorregión, que resulta que se solapa
con las funciones de la Dirección General de Relaciones
Exteriores, que está en otra consejería, que es la Consejería de
Hacienda. ¿Alguien puede explicar por qué estas duplicidades,
si no es para calentar más sillas? 

Después tenemos el programa de promoción y
normalización de la lengua catalana, que tanto le gusta a la
izquierda, a los separatistas, pero también al PP y Ciudadanos
y por supuesto a El Pi, a todos menos a VOX, que somos los
únicos que caemos en la cuenta de que llevamos ya 43 años
promocionando y normalizando con dinero público de los
ciudadanos de Baleares la lengua que hablan en Cataluña y que,
si aún siguen necesitando normalizarla, muy probablemente
será porque no se va a normalizar nunca, porque el catalán no
es la lengua que se habla en Baleares y que se hablaba desde
mucho antes de que llegasen aquí los catalanes...

(Remor de veus)

... y porque si no es porque ustedes la imponen por decreto o
por ley de forma forzada, la gente aquí hablaría castellano, o
mallorquín, menorquín, o ibicenco y no como hablan los
presentadores del telediario de IB3 con un catalán estándar
ortopédico, que aquí no habla nadie, si no es porque les obligan
en el trabajo. 3,5 millones de euros para la promoción de la
lengua de Cataluña y otro millón y medio para repartir entre
amiguetes y entidades afines por la Dirección General de
Política Lingüística. Sólo la Secretaría General de esta
consejería se lleva 300.000 euros en personal eventual y altos
cargos, sin contar los funcionarios que se están destinando a
esto y que pudieran estar ocupados en cosas más necesarias y
productivas para los ciudadanos de Baleares. 

La Dirección General de Fondos Europeos se lleva un de
euros, por supuesto que es necesario destinar recursos para
gestionar los fondos europeos, pero ¿de verdad es necesario
que por el camino se pierden 200.000 euros para los altos
cargos de esta dirección general, con la excusa de los fondos
europeos? Saben perfectamente que no, que los fondos
europeos se podrían gestionar desde las consejerías que ya
existían. Cada dirección general nueva supone 200.000 euros
más para el cargo y para los asesores y, si en vez de aumentar,
agrupásemos no tendríamos que soportar los impuestos
sangrantes que pagamos. Esta consejería es un caso
paradigmático, digno de estudio, de cómo engrosar la
administración pública, con la excusa de las adversidades que
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vivimos los ciudadanos en esta ocasión, la pandemia del
COVID, que les ha permitido a ustedes hace su agosto. 

Por todo esto y como creemos que todo este despropósito
es imposible de enmendar, nosotros votaremos a favor
únicamente de las enmiendas a la totalidad de las secciones y,
por solidaridad, también votaremos a favor a la línea de ayuda
a los estudiantes de Menorca, Ibiza y Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Amb aquesta intervenció donam
per finalitzat el debat número 3. 

Començam el debat número 4, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 13, Conselleria d'Educació i Formació
Professional, amb les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 13, Conselleria
d'Educació i Formació Professional, 13466. E08, Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), 13467. F02,
Fundació d'Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques,
13468.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 13, Conselleria
d'Educació i Formació Professional. Al programa 413G,
Accions públiques relatives a la COVID-19, esmenes 13659,
13660, 13658. Al programa 421, direcció i serveis generals,
Conselleria d'Educació i Formació Professional, 13662 i
13810; al programa 421E, llengües estrangeres i projectes
internacionals, esmenes de la 13663 a la 13665; al programa
421G, formació professional i aprenentatge permanent,
esmenes 13667, 13551, 13666, 13750 i 13782; al programa
421H, inspecció educativa, 13668; al programa 421I,
administració i serveis de suport a l’ensenyament, 13669; al
programa 421K, innovació i comunitat educativa, de la 13670
a la 13673; al programa 422B, educació concertada, 13798; al
programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, 13674; E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC),
13545, 13548, 13549, 13550, 13552, 13553, de la 13678 a la
13690, 13736, 13751, 13752, 13755, 13759, 13774, de la
13777 a la 13779, 13781, 13783, 13791, 13794, 13795 i
13825.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 13, Conselleria
d’Educació i Formació Professional, al programa 421A,
direcció i serveis generals, Conselleria d’Educació i Formació
Professional, esmena 13390; al programa 421E, llengües
estrangeres i projectes internacionals, 13391; al programa
421K, innovació i comunitat educativa, de la 13385 a la 13387,
la 13389 i la 13392; al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, 13393.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 13, Conselleria d’Educació i Formació Professional, al
programa 421A, direcció i serveis generals, Conselleria
d’Educació i Formació Professional, 12985 i 12986; al
programa 421C, planificació educativa i règim de funcionament

de centres escolars, 12992; al programa 421G, formació
professional i aprenentatge permanent, 12989; al programa
421I, administració i serveis de suport a l’ensenyament, 12990;
al programa 421K, innovació i comunitat educativa, de la
12993 a la 12996; al programa 422A, educació pública, 12991
i 12997; al programa 422B, educació concertada, 12999, i al
programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, de la 13001, a
la 13003 i la 13071.

Per a la defensa conjunta de les esmenes pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula... la Sra. Durán? Té la
paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, i molt bones tardes a tots,
diputades i diputats. Primer de tot, voldria començar agraint als
serveis de la casa les facilitats que m’han donat, especialment
al Servei d'Audiovisuals i d'Informàtica perquè sense ells avui
aquesta retransmissió possiblement no seria tan segura com
serà perquè ells m’han ajudat.

Començant la defensa de les esmenes que nosaltres hem
presentat a la secció 13,  d'Educació i Formació Professional,
hem de dir que hem presentat 58 esmenes, propostes que
pretenen reconduir uns comptes públics que no prioritzen les
necessitats educatives, que no inclouen cap de les iniciatives
que hem fet durant aquest any i durant l’any passat, iniciatives
que s'han aprovat en comissió, i just han aprovat una esmena de
les 58 presentades, que és l'esmena 13661, una esmena
d'afectació per a la dotació de personal d'acompanyament al
transport escolar per als infants amb necessitats especials.

Avui tenen l'oportunitat d'apostar per l'educació, per la
formació professional, per les infraestructures educatives,
oportunitat de demostrar que de veres donem suport a l'escola
pública, a la concertada, a l'educació especial o a les demandes
de les famílies. És un pressupost que malgrat té un increment
global respecte de l'any passat, té unes baixades a unes partides
concretes que ens preocupen, i molt. A més, esperam que
aquesta vegada el pressupost d'educació vagi acompanyat d'una
bona execució i gestió eficaç, perquè dels que duim de les dues
darreres legislatures no ha estat així, just el contrari.

No són uns bons pressuposts d'educació i no ho són per
molts de motius, començant per la disminució important de les
partides del programa 413G, mesures de protecció de la
COVID a tots els centres, d'acord amb la Conselleria
d'Educació. D'aquí que hàgim presentat una sèrie d'esmenes per
augmentar en més d’1.100.000 euros aquest programa, tant als
centres públics, als concertats com als centres d'educació
infantil privats autoritzats, que encara no formen part de la
xarxa pública que presten aquest servei. 

Així com també per a la compra de purificadors amb filtres
HEPA i mesuradors de CO2 a totes les aules dels centres
públics i concertats. No és de rebut que a dia d'avui tenguem
centres on els pares fan una col·lecta per a ells sí comprar-los
i poder protegir els seus fills dins les aules. I això passa aquí a
les Illes Balears, cosa que crec que ens hauria d’avergonyir.  
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Diuen que els centres educatius són espais segurs, al mateix
temps que retallen, sense cap tipus de motiu, milions d'euros de
la partida d'accions COVID per fer front a la COVID-19; quan
la veritat és que des de finals del mes de novembre han
augmentat molt els contagis a tots els centres educatius i la
saturació de l’EduCOVID, la falta d'informació als centres i a
les famílies, la falta de proves diagnòstiques ràpides i, sobretot,
la manca d'un protocol únic i efectiu en cas de contagis dins
una aula ha fet que aquests contagis es multipliquin, i molt.

Aquesta realitat ens l'han traslladada famílies angoixades,
professors amb alts graus d'estrès, AMIPA, fins i tot batles que
han rebut les preocupacions dels seus veïnats. 

Mirin, el dia 10 de desembre la conselleria donava unes
dades just de la darrera setmana, deia que en una setmana hi
havia hagut 28 professors positius, 421 alumnes amb PCR
positiva i 1.990 estudiants en quarantena. Però és que a més,
avui hem sabut, i això va directament per al Sr. Conseller Martí
March que ens tornarà a dir que les aules són espais segurs, que
han augmentat un 50% els contagis de professors i alumnes just
a la darrera setmana. És a dir, la setmana de dia 11 i (...) ara
hem tengut 676 estudiants amb PCR positiva, 44 docents
positius enfront dels 28 de la setmana anterior i en quarantena
tenim 2.423 alumnes. I hem de dir que dins aquesta partida, on
nosaltres presentam una esmena d’1.100.000 euros, estan
inclosos també els professors de reforç per fer substitucions de
les baixes mèdiques, tant per a professors que tenen la COVID-
19 com també per als professors que fan quarantena com
professors que tenen baixes mèdiques per malaltia comuna. 

Hem de dir que les darreres setmanes ens han traslladat
diferents professors que tenien una baixa mèdica per una
malaltia comuna, però que davant l'allau de baixes per contagis
i quarantenes, han hagut d'anar a fer feina. El conseller segur
que ho coneix i hem de dir que això és una cosa inacceptable. 

Tampoc no sabem quan es posaran en marxa les mesures
previstes al nou protocol, que varen anunciar dia 10 de
desembre, d’actuacions en cas de la COVID-19 als centres
escolars, la realització de tests d'antígens, el compliment dels
terminis en les proves diagnòstiques, que ells mateixos
establien en aquest nou protocol, perquè la setmana passada, i
just a nivell d'exemple, alumnes de primària, amb una PCR feta
el cap de setmana a Son Dureta, varen estar quatre dies sense
els resultats i aquests alumnes estaven dins les aules, perquè els
deien que havien de continuar anant a les aules. Per tant, això
només és un dels casos que està passant cada dia als centres
escolars.

Per tant, no podem abaixar la guàrdia davant la COVID.
Insistim, li demanam que no retallin en la protecció dels infants
i que augmentin totes les partides relacionades amb la seguretat
a les aules de tots els centres sustentats amb fons públics, i que
es produeixi el reforç del personal docent, així com de recursos
humans i materials a la plataforma EduCOVID, perquè dins
l'any que ve, el mes de gener, no haguem de viure el caos que
hem tingut aquest fi d’any.

No són uns bons pressuposts d'Educació, perquè és
necessària la millora de places de transport escolar a totes les
illes, especialment a la part forana de Mallorca i Menorca;

perquè han retallat el programa per a l'ensenyament de llengües
estrangeres i de projectes internacionals als centres públics,
però és que directament han eliminat la partida del programa de
llengües estrangeres als centres d'ensenyament concertat;
perquè no aposten a nivell pressupostari per a la creació de més
places de formació professional dual, que creim que són el
present i futur, i que han d'anar de la mà de les empreses;
perquè -un any més- no han augmentat la partida pressupostària
per a l'increment i millora de l'estructura de la Inspecció
Educativa.

No són uns bons pressuposts per a la inclusió i l'atenció a la
diversitat, reclamam programes específics per a la inclusió i
l’atenció a la diversitat per a alumnes amb TDA, espectre
autista o d'altres disfuncions, una dotació a la partida
econòmica suficient per a la contractació de 30 AT; manquen
ajudes específiques per a acompanyament i suport a infants
amb necessitats educatives especials de centres públics i privats
autoritzats de 0-3 anys; com també s'ha d'apostar de manera
decidida pressupostàriament per servir de suport a
l'ensenyament i la millora de la dotació d'orientadors, tal i com
reclamen les famílies.

No són uns bons pressuposts d'Educació per a les famílies
més vulnerables de les Illes Balears, i no ho són, i si no que ho
demanin a aquelles 2.000 famílies que estan esperant encara a
dia d'avui cobrar les ajudes de menjador pendents d'enguany.
Els diuen que les cobraran dins el primer trimestre de l'any que
ve i que ja dins el primer trimestre podran cobrar aquests
doblers i podran els seus fills quedar a dinar dins el centre, però
a dia d'avui, 2.000 famílies encara han quedat penjades. Una
vegada més han rebutjat subvencionar el preu dels menús
escolars, ja que, a més de ser els més cars d'Espanya, ajudaria
a la conciliació de les famílies; com tampoc no han volgut
facilitar i abaratir els productes sense gluten als centres
educatius.

I parlam d’oportunitats, i avui, fins ara escoltava que
parlaven de beques, nosaltres hem presentat una esmena per
demanar unes beques per a estudis i recerca a tots els graus del
sistema educatiu, especialment ajudes a la mobilitat
d'estudiants, i hem presentat una esmena per 3 milions d'euros.

Tampoc són uns bons pressuposts per a l'educació infantil
de 0-3 anys: d'aquelles 2.600 places que la comissió de 0-3
anys deia que s'havien de crear de manera urgent dins l'any
2021, perquè estam per davall de la mitjana nacional
d'escolarització d'aquesta franja, i li demanaríem al Sr.
Conseller quantes places tenen previstes crear dins l'any 2022.
I si ens pot dir quantes places tenen previstes crear dins aquesta
legislatura; ell deia que unes 1.200, nosaltres creim que seran
moltes manco. No ens oblidam d'aquelles promeses, perquè
també han utilitzat el Pla de reactivació econòmica per
prometre mil coses com, per exemple, 12 milions d'euros per a
la xarxa infantil, i els demanaríem, Sr. Conseller, on són perquè
en aquests pressuposts no els hem trobat per enlloc. 

I deix per al final, i no perquè no sigui més important, les
infraestructures educatives i l'IBISEC; com sempre, com feim
cada any, demanam una esmena per a l'eliminació de
fibrociment als centres educatius.
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Demanam també una esmena per a actuacions urgents de
climatització de centres educatius, per tenir la temperatura
adequada a les aules. I aquí em vull referir a la protesta que va
tenir lloc el passat dissabte a Binissalem, que eren les famílies
del Col·legi Públic Pedra Viva que reclamaven que feia dos
anys que no tenien calefacció al centre. I el que passa és que,
Sr. March, entre la conselleria i l’ajuntament es tiren la pilota
de cap al terrat de l’altre i, un per l'altre, els al·lots d'aquest
centre fa dos anys que estan enredats de fred dins les aules.
L'ajuntament diu que forma part d'una reforma estructural i la
conselleria diu que ho ha d'arreglar l'ajuntament. Nosaltres
creim que és un tema urgent, que vostès han de posar fil a
l'agulla, i vostè, Sr. Conseller, no pot mirar cap a un altre
costat.

I ja entrant en les noves infraestructures educatives, Sr.
March, vostè mateix s'ha cansat de dir en roda de premsa i en
aquesta mateixa cambra que la població educativa s'ha
multiplicat a cada curs amb més de 2.000 alumnes cada any,
per la qual cosa té vostè ara 2.000 alumnes més en aquesta
legislatura; i els centres educatius, els recursos educatius no han
crescut en la mateixa proporció. La gran estafa ha estat
l’incompliment reiterat del seu propi pla d'infraestructures
educatives; l'any passat, el Pla de reactivació econòmica,
també, aquell que havia de fer miracles, es varen comprometre
a fer 121 milions d'euros d’equipaments educatius entre l'any
2020 i 2023, és a dir, més o manco uns 40 milions d'euros que
vostès havien de pressupostar i que havien de fer d'obra
pública, cada any.

I hem de dir que, si en realitat arriben els fons que han
d'arribar, dels fons europeus i que l'IBISEC fa feina amb
bastant més diligència de la que ha tengut fins ara, anant bé, a
finals de 2023, potser arribaríem a la meitat de les inversions
promeses, és a dir, tal vegada arribaríem en tres anys a invertir
60 milions d'euros.

S'ha de dir que als pressuposts de 2020 i de 2021 per a
inversions educatives, sempre els quadraven de manera fictícia
amb els ingressos de l'ecotaxa: tots els centres s'havien de
construir amb el frau dels ITS; i de cara al 2022 ho fien tot,
perquè a més els ingressos no els quadraven, i ens varen dir que
era que ho fiaven tot en els fons europeus...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d'anar acabant. Per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Acab, Sr. President, acab. Hem de dir que, a veure, sí, al
final arriben aquests fons europeus, però al final hi comptarem.

I hem de dir que, això sí, la partida que mai no baixa en els
pressuposts de les conselleries d'esquerres, a la seva
conselleria, Sr. March, tot el contrari: la dels lloguers de
barracons, ja que tenim 105 barracons i augmentant; hem
presentat 34 esmenes a l'IBISEC no...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Durán...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

...acab, acab, Sr. President, ho deix per més endavant, moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. President, deman intervenció per qüestió incidental.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò obrim una qüestió incidental. Té la paraula el
conseller d'Educació i Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Diputats,
diputades. Moltes gràcies, Sra. Durán. Estic content de veure-
la, veig que està en forma, veig que té força, veig que la
COVID l’ha reforçada i, per tant, m'alegro profundament de
veure que està bé. 

I avui parlaré, com sempre, en el català de Pollença, que és
la llengua que normalment jo xerr, perquè no hi ha millor forma
de defensar una llengua que practicant-la, evidentment, si no es
practica, és molt difícil que aquesta llengua pugui subsistir a un
món tan globalitzat com el que tenim.

Però bé, jo, en tot cas, vull donar resposta a un parell de
qüestions. No sé..., la Sra. Durán ha fet un poti-poti de coses...,
des de temes de COVID fins a qüestions concretes i
manifestacions. En fi, crec que és un debat de pressuposts i crec
que els debats de pressuposts han de ser una mica seriosos.

I li diré dues coses amb el tema COVID. Hi ha els recursos
i tots aquests recursos necessaris per a la protecció del que són
els estudiants i de tota la comunitat educativa, hi són i hi seran.
I si hem d'incrementar el professorat per urgència, ho hem fet
cada any, cada any ho hem fet. Per tant, no es preocupi d'aquest
tema que nosaltres no només no retallam, sinó que posam
professors contínuament. I li diré una altra cosa. El 5%, només
el 5% de casos de COVID, es donen dins les escoles, la resta ve
de fora; l'escola segueix essent l’espai més segur que realment
hi ha dins la societat, allà hi ha tots els protocols. Els problemes
són de fora, Sra. Durán i vostè ho sap, i per tant és veritat que
hi ha hagut alguns problemes d'EduCOVID, però els problemes
d’EduCOVID es van resolent i creim que a poc a poc es donarà
resposta a la necessitat de demandes davant d'una situació com
la que tenim, que no només afecta les Illes Balears, sinó tot
l'Estat espanyol.

Bé, jo li diré evidentment primer de tot vull agrair,
evidentment, a la Conselleria d'Hisenda, evidentment, tot
l'esforç que s'ha fet per a aquests pressuposts. I també vull
donar les gràcies a l'equip de la conselleria i concretament al
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secretari general, per tota la feina que ha fet amb tot el que són
les esmenes que realment s'han presentat.

I, com sempre, jo una esmena a la totalitat que, és evident,
és legal i legítima -faltaria més- l'he vista amb el catastrofisme
de sempre, amb exageracions, amb exemples i anècdotes, amb
les contradiccions i amb la mentida de sempre.

Miri, Sra. Durán, he tengut la certesa, n'estava convençut,
faltaria més, que aquesta esmena que vostès han fet no l'han fet
contra aquests pressuposts, l'han fet contra els pressuposts que
vostès varen fer durant tot el temps que varen desgovernar
l'educació de forma clara. És a dir, pressuposts que disminuïen
en quantitat, retallades de professors, (...) de personal d'atenció
a la diversitat, baixada de sous als docents, desaparició de
l'etapa de 0 a 3, digitalització inexistent, FP ignorada, IBISEC
sense recursos, ajuts de menjador per sota d’1 milió d'euros,
oblit dels estudis superiors artístics, sense servei de prevenció
de la salut dels docents, sense oposicions, sense ajuts a les
escoles de música, sense mesura cap a l'educació d’adults i així
podríem dir, Sra.  Durán, que aquesta esmena a la totalitat és
una esmena a la totalitat que vostè fa als pressuposts que vostès
varen fer. 

Ja els agradaria, a vostès, tenir els pressuposts que nosaltres
tenim. Ja els agradaria realment perquè es posarien contents
com mai i aquest... crec que és un element clau sobre el qual
crec que és important plantejar. 

Miri, nosaltres evidentment som conscients que són uns
bons pressuposts, evidentment, i són uns bons pressuposts,
perquè són uns pressuposts de continuïtat, des de l'any 2016
són uns pressuposts coherents, són uns pressuposts que han
anat millorant els pressuposts d'aquesta comunitat autònoma
d'educació com mai, com mai. 

Miri, en aquests moments entre educació universitària i no
universitària ja hi arriba un 3,5% del PIB i anam creixent d'una
forma important, i la inversió per estudiant és cada vegada més
elevada, estam per damunt la mitjana espanyola, estan per sota
del País Basc, la qual és normal en funció del model de
finançament que tenen, sinó que realment són uns pressuposts,
per tant, que són en positiu. 

I a més, com deia abans, es tracta d'uns pressuposts que
donen resposta a necessitats de l'educació en tots els aspectes.
Miri, tenim objectius molt concrets, des del punt de vista
evidentment de la salut, de la reactivació econòmica i de la
cohesió social. No hi ha millors pressuposts, no hi ha millor
economia, no hi ha millor cohesió social que quan s'inverteix
en educació, i són uns pressuposts dins la línia socialdemòcrata,
cosa que a vostès realment... els resulta difícil que ho puguin
entendre. 

Miri, a mi em m'ha cridat sempre l'atenció una cosa de
vostès: quan no governen, quan són a l'oposició sempre
demanen reducció d'imposts, quan governen incrementen
imposts, sempre, és la tònica de sempre. No només això, sinó
que en aquests pressuposts plantegen la baixada d'ingressos
d'una forma... més de 200 milions d'euros i realment... i resulta
que de cada vegada més, no només amb les esmenes, sinó
també amb el que són... durant tot l'any amb preguntes, amb

mocions, amb interpel·lacions, etc., amb PNL l'únic que fan és
un increment progressiu del que són els pressuposts d'educació,
és a dir...

Per tant, és la multiplicació estranya dels pans i dels peixos,
un exercici de màgia econòmica o un enguany demagògic al
qual ens tenen acostumats.

Vostès a més, quan presenten esmenes, presenten esmenes
o bé de deute o de (...) que són d'afectació, agafen esmenes
d'afectació del Pla 2030, que la lleven del que és el pla 2016-
2023, curiós, agafen deute, de deute pública, per a centres
privats d'educació infantil, per posar més personal de
concertada, per a transport escolar, per posar més filtres HEPA,
per incrementar la inspecció educativa..., siguin seriosos, vostès
no poden predicar una cosa i fer la contrària.

Proposen contractar orientadors amb una esmena
d'afectació que implicaria deixar de contractar altres docents o
més recursos per a altres capacitats que deixarien d'atendre
altres nins amb necessitats. 

Per tant, les seves esmenes són esmenes que està molt bé el
que diuen, però allò important en política no és el que es diu,
sinó el que es fa, i vostès quan fan... quan fan ho fan de veritat
i es va demostrar clarament quina era la política que a vostès
els agrada fer en temes d'educació. Sense recursos econòmics
no es pot fer política educativa, però també és veritat que no és
possible només fer política educativa amb els recursos
econòmics. 

Per tant, com deia, són una esmena a la seva totalitat dels
pressuposts que varen fer. I quins són els punts més forts
d'aquests pressuposts del 2022? Miri, són uns pressuposts que
s'han incrementat des de 2016, no hem deixat d'incrementar el
pressupost del 2016 fins ara, mai. No hi ha hagut cap retallada
a educació. Vostè parlen de retallades, no hi ha retallades, els
agrada parlar de retallades d'aquests pressuposts quan no hi ha
hagut mai cap... pressuposts.

Els pressuposts d'aquesta conselleria actualment suposen,
i això és important, 1.090 milions d'euros, 1.090 milions
d'euros. Sap quins eren els seus pressuposts d'educació l’any
2015? Ho recorden? Val més no recordar-ho. 

Per tant, són uns pressuposts que suposen un increment de
gairebé 100 milions i gairebé un 10% respecte dels pressuposts
de 2021. Miri..., miri si hi ha diferències respecte d’això.

Quin pressupost de vostès va tenir un increment d'aquestes
característiques? I, a més, com deia abans, la inversió per
estudiant no ha deixat d'incrementar-se malgrat l'augment
natural del nombre d'alumnes. Hem passat de 5.328 al 2021 a
5.700 al 2022 i estam per damunt la mitjana espanyola, com
deia abans, que lidera el País Basc amb més de 600.000... de
(...) euros.

Aquests pressuposts fins i tot..., pensi que suposen, com
deia abans, amb els pressuposts d'Universitat i d'educació no
universitària 1.178 milions d'euros, un increment important en
tots els aspectes. 
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Per tant, Sra.  Durán, ni en el millor dels seus somnis
tendrien vostès aquests pressuposts, i, a més, són pressuposts
que nosaltres executam, sempre posen en qüestió l'eficàcia i
l'eficiència de la conselleria. Miri, nosaltres, cada any feim una
liquidació total dels pressuposts, que hi ha desviacions?,
lògicament, perquè els adaptam a la realitat. 

Miri, quan nosaltres vàrem arribar -m'agrada recordar-ho
perquè si no es recorden les coses s'obliden-, vostè que ara es
parla tant de 0 a 3, d'educació infantil, miri, quan nosaltres
vàrem arribar, a més que no varen fer res de 0 a 3, però res de
0 a 3, vàrem haver de tornar 1.200.000 euros a l’Estat, al
Govern d'Espanya més interessos per la seva nul·la gestió en
aquest tema. Miri vostè si són vostès uns bons gestors en
definitiva; són bons gestors a l'hora de retallar, això sí que
realment... que realment ho fan i, per tant, com deia, el paper
ho aguanta tot i vostès són molt fàcil... quan (...) o fan discursos
en què no van al fons de la qüestió i el seu discurs va una mica
en aquest sentit. 

Què feim amb aquests pressuposts d'educació de l'any
2022? Per una part, mantenim les mesures necessàries per fer
front a la situació de la pandèmia. Sra.  Durán, no hi ha...,
quantes comunitats autònomes han comprat filtres HEPA o
mediadors de CO2? Quantes? Quantes de les que vostès
governen? Quantes? M'agradaria..., i estam repartint filtres
HEPA a tots els centres educatius públics i concertats, públics
i concertats, i vostès agafen una... de la partida de deute per
incrementar els filtres HEPA, nosaltres..., és una és una
comunitat autònoma que fa feina en aquest sentit.

És evident que nosaltres volem seguir millorant els
indicadors qualitatius, quantitatius i de quantitats que té... que
té l'educació a les Illes Balears, ho estam fent perquè en
definitiva les inversions també es mesuren per resultats.
Nosaltres som partidaris de la cultura de l'avaluació i realment
les dades que diuen són en aquest sentit.

Augmentam el nombre de docents, arribam a... entre l'any
passat i enguany tenim 700 professors a pública i concertada,
més de 2.000 des de 2015, més de 2.000, vostès en varen
retallar 800 i, per tant, personal d'atenció a la diversitat que
vostès varen retallar, evidentment, tenim, i això... li vull dir
clarament que tenim partides per a equips de protecció
individual en els centres educatius i si necessiten més equips,
farem més inversió i més recursos respecte d’això. No es
preocupi perquè per a nosaltres la salut és clau, sempre ho hem
demostrat, perquè ha estat la comunitat autònoma que ha fet de
la salut un objectiu fonamental.

Feim un objectiu en allò de 0 a 3, sí, crearem fins a l'any
2024 més de 1.700 places de 0-3 en col·laboració amb els
ajuntaments de les Illes Balears, places públiques, i donam dels
recursos propis de la conselleria més de 700 places de
reconversió de guarderies que formen part de la xarxa
complementària, 700... Això a l’any 2024, a l’any 2024 això ha
d’estar perquè és un conveni amb ajuntaments que vàrem signar
i que vostè sap perfectament que ho vàrem.

Formació professional. La formació professional s'ha
incrementat com mai, ho va dir la ministra d'Educació: som la
comunitat autònoma que més places ha creat de formació

professional i, estan contents? Doncs, nosaltres seguirem
treballant per donar resposta a les necessitats i en l'FP dual, que
vostès sempre en parlen..., necessitam evidentment de la
col·laboració del món empresarial, sense el món empresarial no
hi haurà FP dual. Tot i així, cal dir que ara, a partir de la nova
llei d'FP, que per cert vostès hi varen votar en contra, una llei
que... és difícil d'entendre que votassin en contra, que realment
és una llei que fa de l'FP dual un objectiu de tota la formació
professional.

L'abandonament escolar, que és una dada que..., nosaltres
a través de la creació de places d'FP, que feim una inversió
important, resulta que hem baixat fins al 21% l'abandonament
escolar i aquesta és la nostra política que estam duent...

La digitalització. La digitalització, més de 20 milions en
digitalització educativa, en aules digitals, en formació de
professorat en competències digitals, públics i concertats.
Nosaltres, ... en matèria d'infraestructura, IBISEC tendrà un
pressupost de més de 30 milions d'euros, Sra. Durán, i, per tant,
hem mantingut i millorat els concerts educatius. Per primera
vegada hem fet un increment del mòdul de formació, dels
concerts educatius, i hem fet una comissió on hi ha els
sindicats, la patronal de la concertada i l'administració per fer
un increment progressiu dels mòduls fins arribar a la seva
actualització. Ho feim i, fins i tot malgrat vàrem aturar
l'equiparació, li vull recordar que els docents de la concertada
han incrementat durant aquests anys uns 5.000 euros per
docent, i en aquests moments, i en el pressupost d'enguany hi
ha una quantitat específica per tornar a posar en marxa les
jubilacions parcials del professorat de la concertada. 

Per tant, nosaltres tenim una política de compensació
educativa important. Li parlaré de la quantitat de personal
d'atenció a la diversitat, del programa PROA, dels PTSC, dels
equips que estan creant, de les UVAI. Mai com ara no hi havia
tants de recursos per a l'atenció a la diversitat, que realment és
una qüestió problemàtica, ho entenem, cada vegada les escoles
i les aules són més problemàtiques, però la política de la
Conselleria d'Educació no ha fet més que posar més recursos al
respecte i més formació. 

Per primera vegada hi ha una partida concreta per posar
administratius a tots els CEIP de les Illes Balears, una partida
que és una necessitat demandada per molts, per la comunitat
educativa i pels centres educatius. 

Per tant, estam en una línia de millorar els centres
educatius. Baixarem la taxa d'interins, tenim un pressupost de
més d’1.500.000 euros per a les oposicions. És veritat que els
interins que tenim, jo li vull recordar ara que parla d'aquesta
qüestió que vostès no varen fer cap oposició, vàrem heretar
38% d'interins, 38% d'interins. En aquests moments el nostre
objectiu a l’any 24 és que hi hagi un 8%. Treballam amb els
sindicats, perquè això sigui una realitat. Per tant, interins sí,
però també polítiques per baixar la taxa d'interins i la taxa del
nombre de persones amb un contracte d'aquestes
característiques.

Inspecció educativa. Vàrem trobar 10 inspectors, a finals de
legislatura n'hi ha 35,  consolidam el nombre d'inspectors.
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Els estudis superiors artístics estaven deixats de la mà de la
conselleria. Per primera vegada, a més de tenir uns pressuposts
que cada any incrementen, tenim una relació de llocs de treball
potent i consolidada. Sra. Durán, la situació dels estudis
superiors artístics s'ha millorat de forma important. Per tant,
podríem seguir amb el tema i vostè detalla, sí, si ens falta..., sí,
sabem que hi ha 2.000 persones que reben un ajut,  amb
vostès... nosaltres hem donat ajudes a 8.000 persones, amb
vostès no arribaven a 1.400. Vostès tenien 800.000 euros,
nosaltres en tenim més de 100 milions. Sabem que hem de
millorar aspectes de la gestió i la millorarem l'any que ve de
forma important. 

Per tant, tenim una sèrie d'objectius que els complim i que
es tracta d'intentar millorar, com sempre, realment la situació
de l'educació a les Illes Balears. I aquests pressuposts
d'educació de l'any 22 van en aquesta direcció, uns pressuposts
òbviament que són de continuïtat, són de resposta a les
necessitats i demandes de la comunitat educativa i són uns
pressuposts que ens ajudaran entre tots a seguir millorant
l'educació. L'educació, evidentment, es millora de moltes
maneres, però una forma de millorar l'educació és a través, per
una part dels recursos econòmics, això està claríssim, de
pressuposts que realment donin resposta a necessitats, de
pressuposts coherents, amb un full de ruta clar que donin
resposta i que no creïn conflictes a nivell de comunitat
autònoma i de comunitat educativa. Això ho estam aconseguint.
Tenim un diàleg permanent, tenim conflictes, tenim problemes
amb sectors de la comunitat educativa, però intentam dialogar. 

Per tant, aquests pressuposts del 22 de la Conselleria
d'Educació crec que són...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

... uns pressuposts positius -ara acab-, són pressuposts que van
en la millora de l'educació. Des de 2015 a ara l'educació no ha
fet més que millorar, però tenim clar que encara tenim un gran
recorregut per millorar-la. I, com sempre dic, sempre esperam
la mà estesa del Partit Popular per seguir millorant entre tots
una educació que és clau per al futur d'aquestes illes.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Començam el torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per cinc
minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Conseller, jo li
demanaria que es posi un poc més tranquil, un poc més

tranquil, l'he vist bastant nerviós i, a més, no m'ha agradat gens
el seu to, li ho he de dir. 

Vostè pareix que està molest perquè hem presentat una
esmena a la totalitat, i l'hem presentada amb molta consciència.
Li hem presentat després 58 esmenes parcials perquè, com he
dit diverses vegades i ho tornaré a dir, aquests pressuposts no
són uns bons pressuposts d'educació per a aquesta comunitat,
i a més per molts de motius que he especificat. No hem fet cap
poti-poti, jo li he explicat gran part de les esmenes que
nosaltres hem presentat, esmenes parcials, i les he detallades
una a una i donant explicacions del per què les presentava. És
a dir, de poti-poti, res de res. 

Vostè diu que hauríem de ser molt més seriosos. Nosaltres
som molt més seriosos, per això li he dit que el seu to no m'ha
agradat molt. Vostè ha de respectar l'oposició, l'oposició, i  a
més nosaltres que feim esmenes les feim en sentit positiu,
perquè gran part d'aquestes esmenes surten de necessitats que
ens han traslladat famílies, AMIPA o altres persones del mateix
sector o sindicats mateixos. Per això, per favor respecti’ns,
perquè nosaltres quan ho deim ho deim perquè hi ha una
solució darrera i hi ha una necessitat d'aquestes...

(Alguns aplaudiments) 

Després, una altra cosa, vostè repeteix una vegada i una
altra que són espais segurs  les escoles. Escolti’m, el cert és el
cert, dia 2 de desembre, 2 de desembre!, Sr. Conseller, fa quasi
un mes, 16 AMIPA de Menorca varen signar un document i li
varen trametre a vostè, a la seva conselleria, per dir-los que li
exigien un protocol únic d'actuació davant la COVID. Tenien
un desastre, un caos a tots els centres, a diferents aules, a unes
les confinaven i a altres no les confinaven, EduCOVID no
funcionava, no tenien cap tipus de protocol únic, a cada centre
variava, a cada aula variava, les mateixes aules de primària no
tenien el mateix... bé, era un desastre. Davant d'aquest
desgavell li varen exigir a vostè un protocol l'únic, protocol
l'únic que varen anunciar dia 10 de desembre, i a hores d'ara
encara no s'ha posat en marxa. Per això nosaltres li
demanàvem, quan fan comptes posar-lo en marxa? Perquè
encara no hi està.

Avui mateix. Sr. Conseller, Diario de Mallorca: “el temor
de los contagios hace que muchos padres decidan, renuncien
a que sus hijos vayan al colegio”.  Avui mateix: “los sindicatos
hoy solicitan a la administración que vuelvan a implantar las
medidas anti COVID puestas el año pasado”. Escolti’m, tenim
un problema seriós a les escoles. Si tenim 2.423 nins en
quarantena és que hi ha un problema a les escoles. Es
contagiaran a les escoles o no es contagiaran a les escoles? Jo
sí li puc dir una cosa, que no un professor ni tres ni quatre,
molts de professors i diferents AMIPA ens han traslladat que
quan hi havia un contagiat, dos contagiats, tres contagiats dins
una aula els feien una PCR, les PCR encara no tenien els
resultats, continuaven anant a les aules, o nins que esperaven
una PCR durant set dies continuaven anant a les aules. Al final,
aquells dos, tres nins de contagis es convertien en cinc, en set
o en vuit. 

Per tant, no em digui ... i no vulgui enganar ningú, perquè
els que viuen cada dia els pares a les escoles. Avui mateix: “los
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chats de madres y padres arden”,  això el Diario de Mallorca.
Escolti'm vostè sap que això està succeint, que és un problema,
i vostès retallen. Sí, Sr. Conseller, retallen 1.100.000 euros la
partida del programa -li ho he dit- 413G, d’accions de COVID,
i nosaltres hem fet una esmena. Per això lligam el que està
passant, la realitat de les aules en aquest moment, amb les
actuacions COVID s'han de seguir mantenint, amb la retallada
que vostès fan en els pressupost. 

Vostès retallen o no retallen del projecte de l'ensenyament
de projectes lingüístics en llengües estrangeres? Retallen? Sí
que retallen. Retallen gran part als col·legis públics i
directament lleven la partida als col·legis concertats. Per tant,
nosaltres feim una esmena perquè no facin aquesta retallada.

En aquest moment vostè em garanteix que hi ha filtres
HEPA a tots els centres i a totes les aules dels col·legis de les
Illes Balears? No, no hi són, no. És cert que hi ha pares que fan
una col·lecta per poder comprar un simple mesurador de CO2 

a una aula d’infantil? Sí, Sr. Conseller, i si vol li diré quin
centre és. Per favor. 

Per tant, s’han de fer. Vostè només segueix encara ... 2021,
sis anys que vostè és el conseller, vostè ha de parlar de la seva
pròpia herència, vostè ha de parlar de les partides, aquelles
partides que vostè diu que executa molt bé el pressupost, doncs
escolti’m, són uns pressuposts de continuïtat perquè any rere
any, i ara li puc dir que aquests dies m’he repassat tots els
Diaris de Sessions dels darrers pressuposts dels darrers tres
anys, Sr. Conseller, i es repeteixen les mateixes partides que
vostès no executen. I amb obres d’IBISEC totes, es repeteix la
de Campos, es repeteix la de Son Ferriol, s’ha repetit durant
anys la de Caimari, es repeteix la d’Inca i tal. Si a Inca
l’Ajuntament d’Inca no ho finançàs amb 5 milions d’euros
tampoc no es farien les obres del col·legi d’Inca, i així i tot no
tenen el projecte definitiu acabat del nou CEIP d’Inca. Com
així i tot quan vostès ja tenien la llicència per fer el nou..., el
col·legi a Campos han deixat caducar la llicència. 

Per tant, d’eficiència i eficàcia, per favor, no ens doni cap
lliçó, perquè no ens pot donar cap lliçó. Almanco l’IBISEC
s’ha de posar molt més les piles perquè falla i falla molt. Els
projectes de l’IBISEC tarden entre un any i un any i mig per
treure'ls. Per tant, no ens parli que són pressuposts de
continuïtat, és clar que són pressuposts de continuïtat perquè
any rere any es repeteixen les mateixes promeses que ens fan i
es repeteixen les mateixes inversions que diuen que s'han de
fer, primer s'havien de fer amb ITS, que m’agradaria que em
digués quants col·legis s'han fet amb ITS, jo crec que cero
patatero, i m'agradaria saber si al final arribaran aquests fons
europeus que vostè diu que sí, al final si es faran o no es faran. 

Miri, podríem parlar de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d'acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord, idò..., idò he d'acabar, vull dir-li només això, Sr.
Conseller, que si vostè considera que a alguna de les nostres

esmenes, la partida que nosaltres hem posat no és l'adequada,
doncs, transaccioni-la, però no posi excuses, Sr. Conseller, que
ara l’herència és la seva, la mala gestió és la seva i vostè ja no
ha d'emprendre això de “vostès feien (...)...”

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Als pares i mares i a les famílies d’avui en dia els importen
els seus fills ara, i la seva gestió, Sr. Conseller, no la de fa cinc,
sis, set, vuit, deu anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra.  Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

  Moltes gràcies, Sr.  President. Diputats, diputades, Sra. 
Durán, tanta sort que el seu to era tranquil...

(Remor de veus)

Tanta sort que el seu to tranquil. Miri, jo estic tranquil, estic
tranquil amb la feina que faig, em sent... em sent..., sé
perfectament els punts febles que tenc, els sé millor que vostè,
com pot suposar. I li diré dues coses: som una persona súper
apassionada quan parl i quan parl d'educació molt més. Per
tant, tranquil hi estic.

Els pressuposts que defens són uns pressuposts bons, Sra.
Durán, molt bons, Sra.  Durán, molt bons. 

Vostè pot fer aquí... A vostès els encantaria haver tengut
aquests pressuposts, en gaudirien, però no ho poden fer
simplement per una qüestió: vostès volen retallar devers 200
milions d'euros del que és... les entrades i els ingressos i, per
altra banda, contínuament estam fent mocions, esmenes per
incrementar, fins i tot agafen doblers de (...) de deute públic,
Sra.  Durán, i vostè ho sap perfectament, vostè ho sap. 

Miri si vostè ha llegit bé els pressuposts -i perdoni- que
resulta que per al tema de llengües estrangeres no... (...) fet
retallades. Escolti, l'any passat no varen poder fer cap
intercanvi, sap per què?, per la COVID. Sap quina és la
quantitat que tenim ara per a la immersió lingüística en anglès?,
ho dic perquè estigui tranquil, més de 400.000 euros, més de
400.000 euros, d'immersió lingüística en anglès. 

Per tant, Sra.  Durán, mirin vostès els pressuposts perquè
realment crec que els ha llegit molt malament en aquest
aspecte. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 2 / 20 de desembre de 2021 6281

Miri, vostè em segueix parlant del tema de COVID, escolti,
torn repetir: les escoles són segures, ve de fora, i sé que hi ha
hagut algun problema amb EduCOVID, li ho he reconegut per
activa i per passiva, sí.

Els protocols estan clars i s'estan aplicant, s'estan aplicant.
Quants d'alumnes hi ha a les Illes Balears? 190.000. Els casos
de nins que s’infecten a l'escola és, segons dades de salut
pública, d'un 5%. Hi ha mesures de protocol que funcionen, allà
on no funciona és fora, hi ha festes, festes d'aniversari, esports,
activitats extraescolars... on els protocols no es compleixin
clarament. I som conscient de la situació que tenim i nosaltres
incrementarem, com hem fet sempre, el que és realment... em
pos (...) d'aquí perquè m'agradava veure-la, vull dir... i si (...)
em sembla que la tenc darrere i m’espanta més encara si la tenc
darrere...

(Algunes rialles) 

Per tant, diguem, d'aquesta perspectiva..., i li vull dir
clarament que nosaltres estam treballant en salut. No oblidi que
això és una col·laboració, una cooperació entre Salut i
Educació per donar les màximes garanties a les escoles i estam
fent... la situació social sempre repercuteix a l'escola, sempre,
ja va passar l'any passat al mes de gener, després de la festa en
què hi va haver un increment de casos dins les escoles. 

Per tant, en això nosaltres estam treballant i si l'empresa...
és l'empresa que té, que té... que va guanyar la concessió, la
licitació que ha de repartir tots els filtres HEPA a tots els
centres educatius, aquesta és la responsabilitat d'aquesta
empresa. Nosaltres licitam, nosaltres hem licitat, tenim la
quantitat específica i això ho hem de fer, i als centres concertats
els vàrem fer una transferència perquè són els centres
concertats, d'acord amb el seu règim, els que han de fer aquest
tipus de feina, vull dir, l'han de fer, ho han de comprar ells, ho
dic perquè nosaltres tenim clar que per a nosaltres la seguretat
és total.

És evident, per tant, Sra. Durán, que per fer un centre
educatiu a més de tenir realment, per una part, un solar, que
costa molt tenir solar sobretot dels ajuntaments que vostès
governen, li diré dues coses: necessiten com a mínim dos anys
per fer projectes, licitar i fer-ho, ho dic perquè tal vegada vostè
no sap com funciona IBISEC.

IBISEC necessita més personal, no hi ha personal de fora,
fer un centre és molt complicat, han fet més de 1.500
intervencions a escoles, diferents tipus, més de 1.500
intervencions i tenim 300 escoles públiques, n'hem fet 1.500 i
hem gastat fins ara 100 milions d'euros i a finals de legislatura
n'hi ha 100... 100, devers 140... 150 milions d’euros i en aquest
moment ja, avui, hem acordat en el Consell de Govern d’avui
matí 7.700 per al Conservatori de Menorca, 1.500.000 per als
centres d'educació d'adults de Maó. Per tant, està incrementat
el pressupost d'IBISEC de forma permanent. 

El problema a vegades és que tenim tantes demandes, tantes
necessitats que és molt difícil donar resposta a aquesta
necessitat, però mai no hi havia hagut tanta voluntat política de
tirar endavant unes infraestructures educatives com les que

tenim. Les hem millorat, les hem de seguir millorant perquè hi
ha molta demanda i moltes necessitat. Això és evident. 

Per tant, aquests pressuposts en tots els sentits, tant la
pública com la concertada, educació infantil, formació
professional, estudis superiors artístics, ajuts de menjador, el
que és el nombre de docents, nombre de personal d'atenció a la
diversitat... hem incrementat progressivament, hi haurà més
formació que mai, hi haurà més inspectors que mai i sabem i
tenim clar que a l'educació a les Illes Balears partim d'un... jo
diria d'una situació històrica, i no estic no estic parlant de
vostès quan dic “situació històrica”, és a dir que realment tenim
moltes infraestructures que encara hem de fer perquè des dels
anys seixanta tenim gent que ha arribat a les Illes Balears i mai
no hem tengut les infraestructures adequades per donar resposta
a la seva educació, però nosaltres estam treballant per dur a
terme una educació que sempre... que al final allò important
són els resultats, hem incrementat la millora de les formacions,
de les titulacions, de l'equitat, de l'informe PISA, estam
millorant l'educació de les Illes Balears.

I l'informe PISA li vull recordar que és un informe extern,
no és un informe de la Conselleria d'Educació, però també els
informes de l'IAQSE van en la mateixa direcció. 

Torn a repetir: tenim moltes coses a fer, tenim moltes coses
a millorar, tenim moltes coses a les quals hem de donar una
resposta, però ho estam fent i aquests pressuposts des de 2016
fins ara han estat coherents per donar resposta a les necessitats.

Jo sempre he dit una cosa, Sra. Durán: estic convençut de
la seva bona voluntat, estic convençut de la seva bona voluntat,
no la nego ni molt manco, però li puc assegurar que la bona
voluntat es demostra amb fets i quan vostès fan pressuposts
d'educació, la darrera... el que tenim, realment era una
demostració de manca de voluntat...

EL SR. PRESIDENT:

Conseller, hauria d’acabar.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

... dur a terme una millora de l'educació. 

Nosaltres amb aquests pressuposts de 2016 fins a l’any
2022 creim que hem fet uns pressuposts coherents per seguir
donant resposta a l'educació, però torn repetir: tenim un
recorregut llarg per seguir millorant l'educació, i aquí sempre
els esperam i tenim la mà estesa a vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp. 
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Aquesta intervenció la faré més breu per
l’hora que és. Miri, conseller, jo també li vull fer..., i és d'agrair
que hagi reconegut que EduCOVID està col·lapsat perquè venc
reclamant des de fa dues setmanes la necessitat de reforçar
EduCOVID i InfoCOVID i s'ha demostrat, lamentablement,
que teníem raó i deman tots els esforços..., si bé és cert que
depèn de la Conselleria de Salut i no tant d'Educació.

I és ver, com ha dit la Sra.  Durán, que els filtres HEPA han
arribat tard. Nosaltres des de Ciutadans vàrem posar fa tres
setmanes un paquet de preguntes, d'iniciatives en aquest sentit. 

Miri, el pressupost d'educació..., ja ho hem dit en comissió,
també en la seva compareixença, estam satisfets que hagi pujat,
com no pot ser d'altra manera, donarem suport a aquest
pressupost que puja en Educació; però encara queda molt per
aconseguir el 5% d'inversió del PIB, que sí que vagi destinat a
Educació, com reclamam i s'ha fet esforç a Andalusia per
aconseguir que sigui aquesta inversió del 5%. No em val que la
llei educativa així ho prevegi i posa un marge de molts d'anys
per aconseguir aquest 5% que crec que tots els nins de les Illes
Balears se’l mereixen.

Miri, nosaltres hem posat unes esmenes al pressupost
d'Educació que només se n'ha aprovada una en comissió; l'any
passat sí que se'ns varen aprovar esmenes importants d'augment
de places de 0-3 anys, augment d'ajudes menjador i aquest any,
si bé és cert abans que el Sr. Casanova m'ho digui, que s'han
ampliat aquestes partides -i li ho reconec-, però és que la
situació de les famílies, no només vulnerables de les Illes,
també famílies de classe mitjana i treballadora, necessiten
aquestes ajudes més que mai i per això volíem augmentar el
pressupost amb més places d'infantil 0-3 -que sempre estarem
reivindicant- augmentaven en 1 milió d'euros, l'esmena 13383
i l'esmena 13387, també directe al programa 421K per
augmentar en 1 milió les ajudes a l'escolarització, amb
transferència a escoles infantils.

No només són ajudes que són importants per apuntalar la
conciliació laboral i familiar de tantes famílies i famílies
monoparentals, que estan sofrint molt aquesta situació, sinó que
les veim necessàries per garantir la igualtat d'oportunitats i
l'equitat, també, dels nostres nins i nines i joves de les Illes
Balears. 

Es va aprovar una esmena, que era augmentar la partida per
a formació professional bàsica i crear aules d'emprenedoria a
la formació professional; nosaltres posàvem i demanàvem
500.000 euros, se’n van transaccionar 100.000, creim que és
una passa important per impulsar també els estudis de formació
professional, que ja saben que tenen el suport de Ciutadans per
posar-los al mateix nivell que els estudis universitaris i que s'ha
de fomentar.

Una altra de les batalles del meu grup parlamentari, també
en comissió, sempre ha estat sol·licitar a la Conselleria
d'Educació i al conseller, en especial, augmentar la plantilla, la
plantilla de personal d'ATE, de personal d'atenció especial a
nins i nines, amb dificultats en l'aprenentatge, i amb necessitats

especials. Aquesta és l'esmena 13385, que demanam un
augment de plantilles de 350.000 euros. 

S'ha vist en el principi de legislatura, s'ha augmentat en 6
AT, per a tots els més de 400 centres educatius de les Illes
Balears; els centres n’estan demanant 30, i demanam aquest
esforç a la conselleria per incrementar aquest personal tan
necessari per poder garantir l'educació inclusiva a la qual des
de Ciutadans donam suport.

En el mateix sentit, van les esmenes als alumnes amb
problemes educatius, amb problemes també de discapacitat
motriu, de motricitat, pel que li deia abans, fomentar aquesta
integració i millorar la integració en els centres ordinaris.
Demanam augmentar en 256.000 euros -i és l'esmena 13389- al
programa d'Atenció a la diversitat per cobrir l'assistència per
part d'especialistes de les UVASI, unes unitats que des de
Ciutadans consideram fonamentals en la integració dels nins i
les nines amb discapacitats motrius i amb problemes
d'aprenentatge.

També demanam, a la 13392, un augment de les línies
d'ajuda a la partida d'ajudes menjador, que abans ho he
esmentat però no he dit el número d'esmena ni la quantia, són
440.000 euros, augmentar aquesta partida perquè, ja ho he
explicat, pensam que les famílies necessiten l'ajuda en aquests
moments i les ajudes a menjador són més necessàries que mai.
És ver que la sortida d'aquestes ajudes..., sortien de la
Conselleria d'Universitat, Cultura i Fons Europeus, d’aquesta
duplicitat que ja li hem dit i que no estam d'acord amb
l'organigrama del Govern, de la secretaria autonòmica i també
de política lingüística, que ja no m'estendré més en aquest
debat. 

Amb l'esmena 13393, incrementam el pressupost d'IBISEC,
també ho ha comentat i ho ha esmentat la Sra. Durán, pensam
que ha estat molt poc ambiciós, no s'ha incrementat aquesta
partida gairebé en res; i, a més, tenint en compte el programa
REACT-EU, m'agradaria saber on són els fons que havien
d'arribar del programa REACT-EU, que ho vàrem parlar aquí
i fa un any que ho parlam en aquesta cambra, també amb la
consellera d'Hisenda, que anirien a infraestructures sanitàries,
a infraestructures educatives..., i jo no ho he trobat així indicat
en el pressupost d'IBISEC; em deman on són els fons del
REACT-EU per als centres educatius.

És una mancança important que tenen de manteniment, els
centres. Vostè va fer unes declaracions a principi de legislatura
que posava de manifest que hi havia barracons que estaven en
millors situacions que els centres ordinaris, paraules del mateix
conseller, i crec que aquesta inversió no és suficient i, per això,
nosaltres en aquesta esmena demanam l'increment de quasi 2,5
milions d'euros per eliminar i reduir barracons, per millorar les
infraestructures educatives de totes les Illes Balears i millorar
la bioclimatització de centres educatius. 

Lament que aquestes esmenes no hagin estat
transaccionades i tampoc no ho han estat avui durant aquest
debat. També hi ha una altra esmena, que és una partida de
300.000 euros per augmentar els auxiliars de conversa de
llengua estrangera a centres concertats, ja ha fet esment el
conseller que no és ver que disminuïa, però jo crec que una
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comunitat autònoma que sempre estam a la cua de nivell
d'anglès hem de fer més esforços per millorar la llengua
estrangera a les aules de les Illes Balears.

Quant a les esmenes del Grup Parlamentari El Pi, votarem
a favor de totes les esmenes, excepte de dues, on farem una
abstenció, i és la 12290, demanen auxiliars administratius a
centres educatius de primària; i la 13000, d'un projecte per a
l'Escola Superior de Comerç.

I en relació amb les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, votarem a favor de totes les esmenes, excepte les
esmenes que treuen i fan la baixa a la partida 34 d'amortització
de deute, perquè no estam d'acord amb aquesta incoherència,
i així ho vull posar de manifest.

A les esmenes de VOX, com que no n’hi ha, idò no, no
votarem res.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Venim
aquí, la veritat, amb poca esperança, poca esperança que les
esmenes que no es varen aprovar en comissió avui siguin
aprovades en aquesta sessió plenària, perquè tampoc no hem
rebut gaires transaccions. Sí, una, tot i això, ho agraïm. Però bé,
faré les reflexions després de contar-los..., no, no em don per
satisfeta amb una, és la veritat, en volia moltes més, però bé,
què hem de fer? Ja detallaré quines són aquestes esmenes que
hem presentat, de quina manera se'ns ha dit que no i de quina
manera s'ha dit que sí a altres grups parlamentaris que
presentaven exactament la mateixa esmena que nosaltres. Però
abans que queixar-me i traslladar la queixa al conseller, que és
aquí davant i als grups parlamentaris que donen suport al
Govern, els relataré quines són aquestes esmenes i per què
nosaltres les hem presentades. 

Una de les nostres apostes més clares, perquè pensam que,
a més a més, és coherent amb el seu discurs i amb les polítiques
que vostè, Sr. Conseller, ha dit que es presentaven des de l'any
2016, que han fet polítiques continuistes i coherents, jo em
qued amb el discurs que vostès mantenen i és, ni més ni manco,
que pensen en l'equitat, pensen en la igualtat, pensen en tot allò
que té a veure que tots els estudiants puguin tenir les mateixes
oportunitats i les mateixes condicions a l'hora d'accedir a un
centre educatiu. Estic parlant de l'esmena 12985, que parla de
l'ampliació de les places de transport escolar a l'educació
postobligatòria. Això vol dir batxiller, això vol dir Formació
Professional. Nosaltres entenem que no poden posar un autobús
davant cada casa de cada nin perquè vagin a fer una FP a l'altra
banda de l'illa que li pertoqui, això ho comprenem, perquè el
nostre coeficient intel·lectual ja ens arriba per això. 

Ara, el que no entenem és que un any rere l'altre ens diguin
que faran un estudi, com va ser l'any passat, que ja ens varen

passar una mica amb cançons, però ens varen deixar contents
i que enguany ens diguin que aquesta esmena, que està
quantificada amb 1 milió d'euros, que no pot ser, a no ser que
em donin una sorpresa al final, però crec que no serà acceptada.
I no entenem exactament per què no es pot començar a
plantejar una cosa així, o línies d'ajuts a aquests estudiants
perquè tots puguin accedir i no hagin de sufragar amb els
doblers del pare i la mare aquest transport, o que simplement
hagin de renunciar a fer aquests estudis, que no hi hagi
convenis amb els transports públics, com puguin ser autobusos
o trens a la nostra comunitat, o que no hi pugui haver també un
transport ad hoc, sempre que es pugui i estigui en concordança
amb aquells transports que ja existeixen. 

Els ho torn a repetir, perquè, tot i que no l'aprovarem, jo
vull que aquest rum rum i aquest mantra que nosaltres repetim
se’l quedin, i m'és igual si l'any que ve ens diuen, eh, ja ho hem
fet i ha estat idea del Govern, ens és igual. La qüestió, perquè
això també ens ha passat, que algunes coses que nosaltres
plantejam, llavors s'acaben fent, però ja no hi havia les nostres
esmenes, sinó que vostès ho fan, ja ens va bé, tot sigui per al bé
dels nostres infants que puguin anar a escola amb les millors
condicions. 

Continuo, 12986, és la recuperació del bus escolar de la
recuperació del curs escolar de la zona de Tramuntana d’Es
Mercadal. Aquesta petició és molt més humil, crec que la
poden assumir, però crec que tampoc. 

Llavors, també, la creació de la nova partida per a la
implantació de la formació dual en comerç. L'Escola Superior
de Comerç, ja no esperam que sigui enguany, però bé, ja sé que
és una altra conselleria, ho entenc perfectament, de fet, ja la
vàrem retirar en el seu moment, però pensam que la creació
d'una nova partida per a la implantació de la formació dual en
comerç és fonamental. I aquesta és la que em referia, que sí que
els Reis Mags del Govern ens han escoltat i jo ho vull agrair.
En comissió, se'ns va dir que se'ns feia una transacció que en
lloc dels 100.000 euros que el Grup Parlamentari El Pi
demanava, serien 50.000, però vàrem arribar a un acord, que
també es va entendre per part dels diferents grups
parlamentaris, que com que n’havien retirades tres, pensàvem
que podien fer un esforç d'arribar a 100.000 euros que nosaltres
demanàvem i crec que la resposta serà sí, però deixaré el Sr.
Casanova, que ell ens faci el regal en veu alta. 

Per altra banda, a la 12990, pensam i escrivim i hem
esmenat, que s'ha d'augmentar la partida per contractar personal
administratiu als centres educatius de primària. Ho vàrem
demanar l'any passat, ho vàrem demanar l'anterior, ho hem
posat i ho hem esmenat a la llei educativa. Què passa?, que ara
resulta que hi ha una partida que sí es podrà fer, però a 
nosaltres ens agradaria que qualque vegada ens diguessin
compram, compram i ho farem, ho farem, no ho podem fer així,
perquè vostès tenen la seva mà transaccionar, agafar-ho d'una
altra partida, fer-ho amb el format que vulguin, però se'ns ha dit
que no. Però crec que sí, que hi ha un projecte d'inversió
perquè es pugui fer els pròxims tres anys, igual que es feia
abans amb els educadors socials. Ens hagués agradat que, ja
que era una de les nostres batalles, se'ns hagués dit, eh!, un
copet a l'esquena, enhorabona, senyors d'El Pi, els hem escoltat
i ho farem. Però això tampoc no ha passat. Però, bé, en
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qualsevol cas, els administratius dels centres d'educació infantil
i primària de les nostres illes podran estar contents, perquè
almanco hi haurà un projecte que caducarà exactament d'aquí
tres anys, una vegada es posi en marxa. 

Per altra banda, nosaltres també a la 12991 demanam
contractar més especialistes en educació especial a centres
educatius, no hi ha manera. Ho demanen altres grups
parlamentaris, no hi ha manera, jugam..., perdoni’m, però amb
això ens fan “trilerisme”, perquè sí que en tenim, no és ver que
falten, però resulta que uns hi van dues hores, els altres van
dues hores a l’altre centre, els altres no hi acudeixen, .. És
igual, sigui com sigui, aquesta és una batalla a la qual nosaltres
tampoc no hi renunciarem, tot i que avui no serà el dia del
premi en aquest sentit, ni per a nosaltres, no per a nosaltres, per
a El Pi, sinó per als alumnes que necessiten aquesta educació
especial.

Escoles municipals de música. Ara vaig a l'altre tema que
també ens preocupa des del Grup Parlamentari El Pi. Cada any
demanam una part de la partida d’ajudes a les escoles
municipals de música. No hi ha manera. Ara resulta que MÉS
per Menorca, també ho ha presentat i què passa? Que com que
es necessiten, a nosaltres no ens necessiten, ja ens agradaria,
però no ens necessiten, o almanco no tant com voldríem,
aquests 200.000 euros que nosaltres hem demanat, diuen, saps
què?, els donarem a MÉS per Menorca. Això és la política, ho
entenc, Sr. Castells, però són 150.000, és veritat, no són
200.000 com nosaltres demanàvem. Oh!, quina quantitat tan
gran demanàvem per a les escoles municipals de música! Jo dic
una cosa, com ha dit abans la meva companya Maria Antònia
Sureda, haguessin fet una transacció, ens n’hauríem anat tot
contents, haguessin fet un paquet, com han fet en altres
ocasions, no, la nostra denegada, la seva acceptada, ja està bé
per a les escoles municipals. Ara, ens pareix una mica lleig,
francament. Ara la política és això? Bé idò, jo no ho sabia,
pensava que la política era quelcom més que això que em
plantegen. 

Llavors, n’hi ha d'altres de concretes, que són per exemple,
augmentar la partida d'ajuts d'escolarització per a famílies
vulnerables amb infants de 0-3, concretes de 0-3. És aquesta.
Una altra beques menjador per arribar a les famílies vulnerables
0-3. Augmentar la partida per a la reconversió de centres
privats no autoritzats de 0-3. Bé, totes aquestes. Ja sabem que
no les aprovaran. Per tant n'hi havia, una, dues, tres, quatre,
cinc i fins aquí el nostre relat. 

Vàrem retirar dues esmenes més, que ara ja no tenc temps
de repassar, ja ho vaig comentar en comissió. I llavors també
hi ha la 12999 amb 1.500.000 euros, per augmentar la partida
destinada a centres d'ensenyament concertat. 

Una altra partida destinada a l'Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius, per 2.250.000, que, com
que vostès ja ho han fet i ho fan tot, ja no és necessari que ens
acceptin cap esmena. I llavors sí que dues es varen aprovar en
comissió i ja està. 

Pel que fa a les esmenes dels altres grups parlamentaris, els
comentaré que ens mourem bàsicament entre el vot afirmatiu i

l'abstenció, i no les relataré, perquè en tenim de cada banda
bastants i ara no aniré a dir quines sí i quines no, perquè no
anam a la concreció d'una que direm que sí, o una que direm
que no o una que direm una abstenció; però el que sí els diré és
que ja es poden imaginar a quines ens abstendrem o a quines
diran que no, a aquelles que de qualque manera directament o
indirectament, no que facin olor, sinó un mínim aroma que
posen o intenten posar amenaces damunt la nostra llengua, és
que no, va a ser que no o va a ser una abstención, perquè de
vegades ho camuflen, però nosaltres no ho farem. 

I llavors, agrairia que quan es parla de les modalitats de la
nostra llengua ..., jo, per exemple parl mallorquí d'Inca i una
mica de Vilafranca, que ma mare, al cel sia, ho era, però també
els diria, quan parlen i defensen les modalitats del mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterer, almanco facin-ho i triïn dins
l'aspecte de les illes per fer-ho, però no defensin aquestes
modalitats en castellà, és immoral. Si vostès no ho distingeixen
si parlam mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer,
defensin-ho en la nostra llengua. I, Sra. Guasp, estic contenta
que avui horabaixa hagi xerrat la nostra llengua, perquè
comprenc que vostè defensi les modalitats en català, mallorquí,
inquer, palmesà, d'Es Jonquet, m'és igual, però avui matí
parlava en castellà. Així és que no digui que és antillengua,
perquè a vegades ho és una mica. 

I res més, repensin-s’ho, senyors dels grups que donen
suport al Govern, que nosaltres sempre tenim la millor de les
intencions, però enguany no hi ha hagut sort ni a la pedrea. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Començam el torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Voy a decir algo que es muy obvio, pero
que no siempre la gente lo suele recordar. Los servicios
públicos no nacen naturalmente, los servicios públicos existen
porque existe una voluntad política que asume la
responsabilidad de ponerlos en funcionamiento. Los servicios
públicos están para resolver la enorme contradicción que existe
entre el principio formal de igualdad política y las evidentes
desigualdades que existen.

El último informe sobre la pobreza en Baleares, que se
presentó el trimestre pasado, arrojaba unos datos preocupantes:
el 14% de las personas de Baleares están en un riesgo de
pobreza, y aún un porcentaje superior, también, existen familias
que están o directamente sumidas en la pobreza o en un alto
riesgo de pobreza. Pues bien, ese porcentaje representa a
personas con nombres y apellidos, ese porcentaje representa a
niños, son niñas, son niños, son  familias enteras, son familias
monomarentales, y tengo que decir algo que resulta obvio, pero
que hasta ahora casi ningún partido, casi ningún grupo
parlamentario se atreve a decirlo: la desigualdad tampoco
existe naturalmente, la desigualdad es fruto de todas las
políticas equívocas anteriores que han estado sosteniendo un
régimen socioeconómico que ha condenado a cada vez más
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gente a la pobreza para que unos pocos, cada vez más pocos,
sean cada vez más ricos.

Estos presupuestos tratan de combatir la desigualdad, no
solamente de señalarla, son los presupuestos más altos de la
historia, 6.400 millones de euros destinados a políticas sociales;
eso quiere decir que 7 de cada 10 euros que se destinan desde
este presupuesto están dirigidos a levantar la economía de las
familias de las islas Baleares. Estamos haciendo cosas buenas
por la comunidad autónoma. 

Y, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, hemos
sabido articular, en muy poco tiempo, con unas condiciones
durísimas e imprevisibles, un escudo social sin precedentes, un
sistema social de protección a las familias y a las personas
vulnerables, que ha constatado que tal y como decíamos
nosotras...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

 ..., Unidas Podemos. Un sistema social -como decía- de
protección social a las familias y a personas vulnerables que ha
constatado que, tal y como decíamos desde un principio desde
Unidas Podemos, se puede gestionar, se puede salir de una
crisis, sin recortar ni un derecho a nadie.

Baleares se repone hoy heroicamente de los estragos de un
virus que no termina de irse, pero entre todo este caos surge,
resurge, el discurso reaccionario, el discurso del pesimismo, el
discurso de la oscuridad, que está proponiendo un futuro que ya
hemos vivido porque ya conocemos sus propuestas
económicas, y resultan muy amenazantes y muy inciertas para
las mayorías sociales de esta comunidad autónoma.

Yo vengo a trasladar hoy aquí, en nombre del grupo
parlamentario al que represento, que con estos presupuestos y
con la gestión que se está llevando a cabo desde la Conselleria
de Educación, hay verdaderos motivos para el optimismo, hay
motivos para el optimismo y se lo voy a dar en datos y en
afirmaciones. Este año hay 100 millones más de euros que se
van a dedicar a la educación, hay que seguir avanzando, hay
que acoger a los nuevos estudiantes, hay que construir nuevas
infraestructuras educativas, mejorar otras, ampliarlas,
adaptarlas a los nuevos tiempos y, por supuesto, hay que
contratar a más profesorado cada año. Se amplían, ahora, con
estos presupuestos, 140 plazas más -que son pocas, son pocas-
compartimos eso, pero si lo ponemos en perspectiva desde el
año 2015 se han contratado 2.087 docentes.

Y a nosotras también nos molesta que no se haya contratado
aún más profesorado, porque los maestros y las maestras de las
comunidades autónomas de este país son la joya de la corona,
y lo que ocurre es que, a pesar de que a nosotros también nos
molesta, esta crítica no tiene la misma legitimidad si la
hacemos nosotras que si la hace la derecha, en concreto el
Partido Popular, ¿por qué? Porque nosotras siempre hemos
defendido esto mismo, que hay que contratar más profesorado
y que, además, tienen que mejorarse sus condiciones laborales;

pero ustedes, en cuanto tuvieron la oportunidad, estuvieron en
el Gobierno, despidieron a más de 1.000 docentes y se pusieron
-y con razón- a toda la comunidad educativa en contra.

Respecto a las partidas de 0-3, se destinan 16,8 millones de
euros para la creación y la consolidación de 1.749 plazas
públicas de 0 a 3; se destinan más de 6 millones de euros a
ayudas para el sostenimiento del alumnado con necesidades
especiales; 500.000 euros para la reconversión de plazas de
guardería, y otras cuestiones que ya ha comentado el conseller.

En materia de integración, nosotras hemos propuesto una
enmienda de 100.000 euros para extender el programa PAE a
cuarto de primaria. Actualmente, este programa opera en quinto
y sexto, pero queremos extenderlo también a cuarto, porque
quien necesite refuerzo, que se le dé refuerzo, darle más a quien
más lo necesita, solo así, desde esta manera de entender la
política y de entender la desigualdad como algo solventable, es
como se pueden igualar las condiciones de las que parta cada
niño y cada niña, y si todos parten de las mismas condiciones,
entonces sí será justo que se sometan todos a un examen,
porque entonces todos y todas estarán teniendo las mismas
oportunidades.

El estudio de 2018 para el Observatorio Social La Caixa,
sobre desigualdades socioeconómicas, rendimiento académico
en España, dejaba claro que el nivel socioeconómico
condiciona el rendimiento académico. El estudio demuestra
cómo los estudiantes de rentas más bajas tienen el doble de
posibilidades de repetir curso, la teoría de la meritocracia es
una gran mentira, el ascensor social está roto para quienes
menos tienen, y aquí es donde la Administración tiene que pulir
esas desigualdades.

Respecto a digitalización, 22,5 millones para que tengamos
5.000 aulas digitales, 7.000 dispositivos nuevos, que se suman
a los 8.000 que ya se distribuyeron el año pasado. 7 millones de
ayudas de comedor para las familias es una cifra buena, es la
cifra más alta de la historia, pero evidencia que hay miles y
miles de familias que tienen que solicitar ayuda para que sus
hijos puedan comer en el comedor. Y les recuerdo, parece
obvio, pero muchos partidos y muchos grupos parlamentarios
no lo ven así: la desigualdad no es un fenómeno natural, es
absolutamente corregible con voluntad política, y tiene
solución, comienza en estos presupuestos, son un buen
comienzo, pero desde luego la eliminación de la desigualdad no
va a venir de la mano de quienes la han provocado, pero
tampoco de quienes la consideran inevitable.

Respecto a los libros de texto, también se destinan 1,7
millones para el programa de financiación de libros de texto,
pero es que en la próxima ley de educación el material escolar
será gratuito para las rentas más bajas, y eso está establecido
por ley en una enmienda que ha presentado el pacto de
Gobierno.

Nosotras hemos presentado también varias enmiendas que
se nos aceptaron ya en comisión, que se refieren a reformas de
distintos colegios: en Santa Eulària, la reforma del colegio Sant
Ciríac; Sant Carles, también en Santa Eulària; la sustitución de
una cubierta del pabellón del instituto de Maria Àngels
Cardona de Ciutadella; Can Guerxo; Urgell de Sant Josep,
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también la renovación de instalaciones y también la redacción
del nuevo proyecto del instituto de Can Cantó.

Estos presupuestos, por lo tanto, procuran algo muy
importante: que las condiciones materiales de las que parta
cada niño o cada niña, cada persona que se forme, sean las
mismas para que no solo terminen la carrera los más ricos, para
que no solo puedan aprobar aquellos niños o aquellas niñas que
tengan una familia que les apoye en el estudio, para que no sea
la falta de condiciones materiales la que te arranque del sistema
educativo.

Yo he hablado aquí de educación porque es la sección que
me ha tocado defender, pero proteger a la infancia no solo debe
hacerse desde la escuela, todas, todas las políticas públicas
también tienen que proteger a los padres y a las madres, y todo
ello requiere inevitablemente una política fiscal redistributiva;
y esto le duele mucho a la derecha, pero lo siento, yo tengo que
defender a esta comunidad autónoma, y lo digo diciendo que,
quien pueda aportar más, que aporte más. 

Y voy a terminar recordando que, frente a sus políticas de
pasado, frente a las políticas de abatimiento, frente a las
políticas de oscuridad de los servicios públicos y de los
recortes, está nuestra política del presente, nuestra política de
mirada amplia hacia el futuro, hacia los buenos tiempos que
están por llegar.

Estos presupuestos que Unidas Podemos apoya hoy nos
marcan un camino insoslayable hacia el futuro, mucho más
justo, mucho más amplio que el suyo.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Ja acabam. Avui, ja
acabam avui. Bé, ens trobam davant dels pressuposts d'una
conselleria que marca el camí polític d'un govern, segons els
pressuposts d'aquesta conselleria i tal com siguin dissenyats
podem saber si és un govern progressista que creu en
l'educació, com a una eina de transformació social, o no és així.
En el cas d'aquest govern sembla evident que sí, que és així.

Abans d'entrar a analitzar els pressuposts, però, creiem que
és important posar en valor aquí, en seu parlamentària, el gran
esforç fet des del mes de març de l'any 2020 per a tota la
comunitat educativa: docents, famílies, equips directius,
sindicats, inspectors, regidores, batllesses, batlles i totes
aquelles persones que d'una manera o una altra han posat hores,
feina, idees i seny per tal que el fet d'anar a escola, d'anar a
aprendre sigui amb la màxima normalitat possible. 

Posam en valor aquesta feina, sobretot aquestes darreres
setmanes, en què la pressió i la incidència de la COVID ha estat

important. La feina feta en els centres, la feina feta per part dels
equips directius i els docents per tal de minimitzar els efectes
dels confinaments quant a l'aprenentatge de l'alumnat ha estat
immensa i molt d'agrair. Per això, moltes gràcies a totes i a tots.

Quant als pressuposts, i ara em sap greu que la Sra. Guasp,
de Ciudadanos, no hi sigui, el Sr. Méndez li ho contarà, quan
ha explicat que s’abstindria, només votaria a favor i s’abstindria
a dues esmenes d'El Pi, és on hem vist clar que el model de
Ciudadanos no és compatible amb el model d'aquest govern,
amb el model progressista, amb el model vist de cara a la
ciutadania, les dues a les quals vostès s'abstenen d'El Pi són les
que nosaltres veiem bé, les de posar auxiliars administratius als
centres educatius, a les escoles, als CEIP, que hi ha un
contracte programa que està en marxa, ja hi ha escoles que
gaudeixen d'aquests auxiliars administratius, i la de l'FP dual de
comerç. 

Jo ja ho entenc, és una qüestió de model, nosaltres volem
facilitar la feina a les famílies i als equips directius, per això
posam auxiliars administratius als centres, i volem un canvi de
model, per això volem l'FP dual de comerç. Ciudadanos es veu
que no, que ni vol facilitar ni vol un canvi de model. 

Aquests són els segons pressuposts pensats i fets amb
COVID, això suposa un esforç important tant en euros com en
coordinació entre institucions i amb els equips directius dels
centres. Ben mirat, si s'analitzen bé, són uns pressuposts
equilibrats i justs, han tengut en compte totes les variables,
necessitats i departaments de la mateixa conselleria. Seguim
amb la tasca de posar al lloc que li pertoca l'educació 0 a 3,
seguim treballant per una escola inclusiva, seguim avançant en
una FP que doni resposta a l'objectiu de diversificar l'economia,
en definitiva, seguim en el camí de posar l'educació en el lloc
que li pertoca si volem que sigui eina de transformació social
i motor de transformació econòmica.

Al marge d'això, però, hi ha dues qüestions que ens
preocupen especialment: per una banda, tenim el Pla
d'infraestructures, l'actual acaba el 2023, la població escolar
segueix augmentant, per tant, el repte que tenim en el nostre
país és majúscul, hem de mantenir les infraestructures que
tenim i alhora n'hem de construir de noves. Com dèiem, un
repte immens que requereix de coordinació entre institucions,
però no hi ha opció, és un repte que hem d'afrontar, el futur del
país passa per unes infraestructures educatives a l'alçada de les
necessitats i els objectius que tenim de transformació social i
econòmica. 

Hi ha infraestructures que no poden esperar, i ja no parlam
de Campos, Inca, Mancor o Sa Pobla, on tenim els solars, els
projectes estan en marxa i l'any que ve, conseller, esperam ja
veure obres; parlam d'altres, parlam de Son Ferriol, Felanitx o
Algaida, per exemple, llocs allà on és imprescindible posar fil
a l'agulla, que siguin al nou pla d'infraestructures i entre totes
i tots fer possible els nous centres reivindicats de fa ja massa
anys. 

L'altra qüestió que ens ocupa és la possibilitat real de perdre
qualitat a l'ensenyament i cohesió social, fruit de l'obsessió
malaltissa de l'extrema dreta i la dreta extrema en contra de la
llengua catalana, la nostra llengua pròpia. No és qüestió de
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defensar arrels, ni tan sols de valentia política, és una qüestió,
com deia, de qualitat en l'educació, d'equitat, de cohesió social
i de normalitat, a Balears l'escola és en català, igual que a
Castella és en castellà. Desgraciadament, ja vàrem viure quatre
anys de negacionisme lingüístic, d'intent d'imposició d'un
model i de crispació provocada pel Govern. No hi volem
tornar, per la qualitat, per l'equitat, per la cohesió social i per la
normalitat, a Balears l'escola en català. 

I ja per acabar, com dèiem al principi, pressuposts
equilibrats, justs, si tenim clar, que confiï que li tenguem tots,
que l'objectiu és l'alumne que al cap i a la fi és per a qui
treballam.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Mixt el Sr. Castells
té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer faré una breu
referència al debat de totalitat que hi ha hagut protagonitzat per
la Sra. Marga Durán a qui aprofito per enviar una salutació
telemàtica també.

Jo crec que, és clar, els que hem seguit la trajectòria de la
Conselleria d'Educació des del pressupost del 2016, com ha
explicat el conseller, hem vist la millora que hi ha hagut, jo crec
que negar això, ja sap el Sr. Conseller que jo he estat insistent
i incisiu a criticar les mancances, però si miram enrere, enrere,
el canvi ha estat immens, ha estat molt gran en molts àmbits. 

Després, és clar, aquí s'ha mesclat, llavors la Sra. Durán ha
passat part de la seva intervenció parlant dels plans de la
COVID, bé, no ho sé..., un tema d'actualitat educativa,
evidentment, igual que ara també podríem parlar de llei
d'educació, però és clar, si parlem de pressupost, parlem de
pressuposts, la dotació pressupostària per a les diferents
polítiques d'educació ha sofert un increment molt fort i, a més
a més, s'ha anat donant resposta a diferents necessitats, que
algunes fa anys que les reivindicam, per exemple, el tema dels
administratius als centres de primària, això fa anys, fa anys que
l’estem picant, per dir-ho així, bé, escolti, ara ha arribat el
moment de fer-ho, de començar.

Per tant, això ho hem anat veient en tantes altres coses,
vàrem començar amb les infraestructures, hem anat també a
atenció a la diversitat, a 0-3, a transport escolar, són molts
àmbits on hi ha hagut millores, és clar, s’han anat atenent unes
necessitats com són les del sistema educatiu que evidentment
és un dels grans operatius dels quals disposa aquesta comunitat
autònoma i, per tant, tenen unes necessitats immenses. Per tant,
jo crec que aquests pressuposts s'han d'analitzar a la llum
d'aquesta evolució.

Què hi ha mancances, què hi ha coses que ens agradaria
millorar? Per descomptat, però el que hem de mirar és aquesta

trajectòria, si no tenim aquesta visió temporal llarga no podem
valorar-les amb tota justícia, i crec que aquesta és la gran
mancança de l'anàlisi que ha fet la Sra. Durán, que no ha tingut
en compte aquest element.

I un exemple d'això són els ajuts de menjador, ajuts de
menjador, no serà per doblers, serà el problema ara dels
ajuntaments no és de doblers, no és pressupostari, és de
tramitació, d’això en vaig parlar fa poc, vaig fer una pregunta
a la presidenta, per tant, ara no m'hi puc allargar perquè no tinc
prou temps. Per tant, el problema no és de dotació
pressupostària, és de tramitació, són aspectes que s'han de
millorar i jo estic segur que intentaran millorar-los en el futur. 

Els temes d'atenció a la diversitat, és clar, nosaltres amb
molta recança hem hagut de retirar una esmena per donar
suport als nens amb necessitats educatives especials greument
afectats, de zero a tres anys. Per què ho hem pogut fer? Bé,
perquè a Menorca ho hem resolt a través del consell insular, no
és la solució òptima, però a Menorca doncs la Conselleria
d'Educació del consell insular, tot i no ser competent, finança
uns suports per a aquests nens greument afectats. Nosaltres hem
presentat l'esmena perquè volíem que això s'estengués a totes
les Illes Balears. Bé, quan s'entra en una negociació
evidentment no tot es pot mantenir i, en aquest cas, nosaltres,
doncs bé, igual que a Menorca ho hem resolt, doncs, pensem
que transitòriament els altres consells insulars també ho haurien
de poder resoldre. 

L’esmena que hem transaccionat és sobre les escoles de
música, em sap greu la gelosia de la Sra. Pons. Escolti, aquí
l'important és que les escoles de música tenguin doblers, és
igual que s'hagi..., per tant, -no, lleig no, lleig no-, hauria d'estar
contenta que haguem aconseguit amb aquesta confluència
d'interessos donar aquest acord, aquest suport, arribar fins a
aquests 400.000 euros.

I Per acabar, volia respondre una pregunta que ha fet la Sra.
Guasp, que demanava al conseller: on són els diners del
REACT-EU per a les escoles? Doncs, miri, jo li explicaré, els
diners del REACT-EU per a les escoles, que són 92 milions
d'euros, es divideixen en 45 milions que són de FEDER i 47
milions que són de fons social europeu, és a dir, el REACT-EU
són assignacions d'aquests altres fons clàssics que vénen
d'Europa. El FEDER va a finançar infraestructura, què vol dir
això? Que qualsevol despesa que faci la conselleria en
inversions que estan previstes en el Pla d'inversions educatives
es poden certificar davant del FEDER i van imputades a
aquests REACT-EU. I el Fons Social Europeu és amb el qual
es financen les polítiques de formació professional, aquests 47
milions d'euros que se certifiquen amb despesa per alumne, per
tant, serveixen per cobrir totes aquelles despeses que costa la
posada en marxa de tota aquesta extensió de la formació
professional. 

Per tant, una mica en la línia del que de forma molt
pedagògica ens explica sempre el conseller de Fons Europeus,
el Sr. Company, és a dir, els fons europeus són una forma de
finançar actuacions que fa la comunitat autònoma. Doncs, la
comunitat autònoma qualsevol d'aquestes despeses que jo li he
dit pot certificar-les i, per tant, aquests serien els 92 d'euros de
REACT-EU que van dirigits a finançar inversions en educació. 
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I amb això acab, crec que amb la discussió de la llei
d'educació, que tindrem d'aquí a quatre dies, tindrem ocasió de
recuperar molts d'aquests temes i de veure com també, des del
punt de vista, la Sra. Santiago hi feia referència, des de la
discussió de la llei educativa doncs es podran acabar de
completar alguns aspectes que hagin quedat pendents en aquest
debat de pressuposts.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Sí, avui ha estat un dia intens i crec que
els que queden continuaran sent de la mateixa manera sobre el
debat dels pressuposts, però tenen la importància que tenen. 

Tornam tenir damunt la taula una esmena a la totalitat. Sra.
Durán, sí que és cert que li ho havia dit el conseller, li ha
demanat calma. El primer de tot, enhorabona per ser allà, per
estar connectada perquè li vaig dir al seu company que també
hi és i li dic a vostè, esper que es recuperi prest perquè els
debats cara a cara també són més agradables. Sí que és cert que
li ha demanat al conseller que es relaxàs i quan l’he sentida a
vostè, he dit, ostres!, si això és relaxar-se pot ser no sigui el
més adequat. 

Des de Formentera, però, sí que és cert que amb els
pressuposts de la Conselleria d’Educació estam contents perquè
les notícies que ens han donat i el que figura a les partides és
molt important, 16.000 euros per a l’ampliació de l’IES Marc
Ferrer, perquè al final podem parlar de coses, però l’important
és que es facin i que estiguin dotades pressupostàriament. I per
al cas de Formentera estan fetes. 

Així com també l’impuls del 0 a 3 fins al 2024 amb 660.000
euros, i també 150.000 euros a l’escola privada Verge
Miraculosa, perquè sembla que sempre es diu que el govern
d’esquerres pot ser tenguin un poc de mania a aquestes escoles
i no és així, es posen també els sous per a la xarxa
complementària. 

També li he de dir que podem fer discurs polític, per això
som aquí, però també és cert que ha de venir amb el suport de
xifres, i n’hi donaré algunes: sap quantes millores es van fer a
Formentera referides a educació mentre governava el PP? Cap.
Sap quina va ser l’evolució del pressupost de 2011 fins a 2015?
Doncs li dic, 2011, pressuposts prorrogats, 804 milions
d’euros; 2012, 742, abaixada; 2013, 725, continua abaixant;
2014, vinga, va!, pugem un poquet, 741; 2015, 775, any
electoral, els hem pujat de nou. I després ja ve un govern
progressista i la pujada és contínua. Llavors, podem dir el que
vulguem, però les xifres no menteixen, quan vostès governen,
retallen en educació, i no hi ha més a dir.

Després, també vull dir-li que quan parlen també de models
educatius, el model de la Comunitat de Madrid té un 2,26% del

PIB referit a educació, que ha parlat la Sra. Guasp d'aquest
motiu. Aquí tenim prop d'un 4%, no tenim el 5 encara, esperem
arribar-hi, però tenim un 4, no tenim un 2,26%. També podem
mirar quina és la baixada des del 2009 a aquesta comunitat en
la qual governen ja des de fa temps, i des del 2009 la baixada
és d'un 18% en inversió en educació. Molt important aquesta
baixada. 

Després, ja li ho he dit aquest matí al seu company referit
al retall, a Andalusia, on també governen, el mes de juny
acomiadaran 7.000 docents, 7.000, no ni un ni dos, 7.000.
Podem parlar del que vulguin, però els docents necessiten
poder desenvolupar un projecte de vida i si els acomiaden, no
el poden desenvolupar. Com es fa això? Es fan oposicions i es
posen sous per fer oposicions, amb 1.100.000 euros que hi
tenim. 

Després han parlat també del tema de les escoles. Estic
d’acord que s’ha de fer tot el possible perquè la protecció sigui
important a les escoles, però també als sopars d’empresa, no?,
que també els promouen els sopars d’empresa, que primer hem
de mirar on són els problemes reals perquè, com s’ha dit, el 5%
dels contagiats són a les escoles i tota la resta ve d’activitat
social que pot ser venguin de fora.

Per part de Ciutadans han plantejat, sí que li ha dit el Sr.
Mas, és cert, al final anam als conceptes tècnics, els ATE, els
PT, que és cert que s’han d’augmentar, i amb el conseller he
parlat moltes vegades de les demandes que es fan des de
Formentera que ens traslladen també les APIMA i els directors
dels centres, però sí que és cert que justament les esmenes que
vostès no volen acceptar són aquelles amb les quals podríem
estar més d’acord, que són els governs progressistes. Llavors,
vostès no volen dir-ho perquè els fa vergonya, els fa vergonya
dir cap a quina banda tiren, i arribarà un moment que el
centralisme no els servirà, som aquí o allà, no, està clar on
queden, queden a una part que no és l’esquerra, per no dir una
altra cosa.

Sra. Pons, m’ha agradat la seva intervenció, sincerament. Sí
que és cert que parlar d’esperança...

(Rialles de l’intervinent)

..., bé, el debat de les esmenes és d’aquesta manera, sí que és
cert que n’hi ha una que em consta que duia una transacció que
per la nostra part no hi hauria inconvenient a donar-li suport, ja
li he dit abans i li volia dir aquí.

Res més. L’FP dual, per acabar, l’FP dual s’ha de dir que és
un model que funciona, que a Formentera s’ha fet l’esforç, es
va fer una inversió amb una cuina nova i sí que ha funcionat
perquè molts dels treballadors que hi ha ara mateix a aquest
sector a Formentera han sortit justament d’aquesta FP, i el que
s’ha de fer és tractar de mirar quina és la necessitat formativa
de cada un dels centres de cada una de les poblacions per poder
adaptar-la a la realitat de cada lloc.

Una coseta més, també, Sra. Durán, per acabar, ha fet un
poc el discurs catastrofista que deia aquest matí, si no hi són
vostès tot no funciona, si hi són vostès tot funcionarà, però les
xifres són les que són. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Bona tarda, senyores i senyors
diputades. Jo crec que ja portem tot el dia aquí parlant de
pressuposts, portem tot el dia aquí... -Sr. President, són cinc
minuts o deu?-, cinc, com que...

EL SR. PRESIDENT:

Són deu.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

..., simplement és que he vist que posava cinc, per això m’he
trabucat una mica.

(Remor de veus)

Eh? No passa res. Bé, portem aquí tot el dia parlant de
pressuposts, portem tot el dia parlant que són els pressuposts
més importants de la història de les Illes Balears, però en
educació també és el pressupost més important de la història de
les Illes Balears, jo crec que arriba aquí aquest pressupost amb
un sentit, amb una intenció de continuar pel camí de la millora
que es van emprendre el 2016, el camí de la millora del sistema
educatiu cercant la inclusivitat, més inclusivitat, més qualitat i
més equitat. 

Jo crec que aquest pressupost deixa molt clar quines són les
intencions del Govern de les Illes Balears en fer de l'educació
la política per excel·lència d'aquest govern, i conjuntament amb
el de Salut i el de Serveis Socials, el que intenta és consolidar
un estat del benestar, que és l'eina primordial. Aquest augment
progressiu, que han dit abans els altres portaveus, jo crec que
arribem a quasi 1.100 milions d'euros, que consoliden
polítiques destinades a diferents aspectes. Però jo crec que si
aquí el Sr. Castells ha anomenat abans que s’ha de veure una
continuïtat, des del 2016 es va posar primer l’esment en
recuperació de personal, després en recuperació
d'infraestructures, vam acabar la legislatura parlant d'educació
infantil i donar-li empenta. I ara volem deixar clar que aquests
pressuposts responen a tots aquests principis que anam
exposant.

Per una banda, Sra. Durán, aquests pressuposts sí que
garanteixen les condicions de seguretat dels centres, per molt
que vulgui pintar un panorama caòtic, no. Aquests pressuposts
intenten mantenir que els centres són segurs, els centres han
estat segurs i ho segueixen sent i això s'ha demostrat amb
xifres. Què augmenta? És clar que augmenta ara, ara augmenta
perquè ens trobam en un moment en què de manera genèrica,
també s'augmenta. 

També jo crec que aquests pressuposts intenten millorar
l'atenció a l'alumnat, per una banda, hi ha més professorat i, per
una altra banda, un aspecte molt important i és que consolida
el camí de reduir la taxa d'interinitat, la inestabilitat del
professorat fa que el sistema se’n ressenti. I per tant, apostar
per l'estabilitat del professorat, és apostar per la qualitat i per la
qualitat de l'atenció, per la continuïtat i la qualitat de l'atenció.
A més a més d'ampliar i consolidar el Programa Proa Plus i
d’altres. 

També hi ha un aspecte important, que jo crec que aquest
pressupost consolida, que és el de la formació del professorat.
Jo crec que la formació del professorat és clau, i amb aquest
pressupost, permet augmentar la formació del professorat en
diferents competències, que són necessàries per implementar
innovació. I també s'amplia i es reforça l'adquisició de
competències lingüístiques, amb el programa d'auxiliars de
conversa, que, malgrat diguin que es retalla, no és cert, i es
millorin les condicions materials i d'infraestructures. 

Es va començar el camí des del 2016 implementant noves
infraestructures. Es va establir un pla d'infraestructures, que jo
crec que s'acompleix en la mesura de les possibilitats, perquè
es permet avançar i en funció de les condicions, ja li han dit,
per fer infraestructures fan falta solars, fa falta
subministraments, fa falta urbanització de terreny i tot això es
va posant. I jo crec que un aspecte molt important, que aquest
pressupost consolida i no el podem deixar, és la digitalització
de centres. Aquí s'ha parlat moltes vegades en aquest Parlament
de la necessitat de digitalitzar els centres, de la necessitat de
posar els centres en el segle XXI, i jo crec que això es demostra
amb la inversió de més de 20 milions d'euros en la
digitalització. En definitiva, s'intenta garantir l'equitat, també
social i educativa, a través d'ajudes per a adquisició de llibres,
beques menjadors, etc. Però, per suposat no n'hi ha prou i cal
fer-ne més, com sempre s'ha dit aquí. 

Respecte de les esmenes a la totalitat que s'han deixat aquí
presents, a mi em sorprèn, perquè es rebutgen, es plantegen
esmenes a la totalitat de l'IBISEC, després es fan esmenes
parcials, això vol dir que no ens agrada un pressupost, però es
fa un pressupost alternatiu. Però el que em sorprèn és l'esmena
a la totalitat del FESMAE, que es fa una esmena i el Partit
Popular fa una esmena a la totalitat, però no fa cap esmena
alternativa, cap canvi. Jo crec que els estudis artístics i de
música, també mereixen no sols dir no cal, sinó que una
solució. Però bé. Jo crec que les esmenes a la totalitat es
rebutgen perquè aquests pressuposts responen a tots aquests
elements que he dit abans.

I respecte de les esmenes parcials, vull dir que les esmenes
parcials de VOX, com sempre, sense comentaris, ni hi són ni
se’ls espera, no n'han feta cap, perquè ara vendran aquí... ara
vindrà, ja sé que ara vindrà i dirà que no els interessa perquè la
competència en educació s'ha de retornar a l'Estat i tot aquest
mantra que repeteixen i l'únic que intenten és disfressar un
discurs de recentralització i deixar l'educació, no com a un dret,
sinó com a un element que després volen privatitzar i això,
però, bé, això ho deixarem de banda. 

Respecte de les esmenes de Ciudadanos, que planteja s’ha
de dir que ha plantejat esmenes, ja li vaig dir respecte
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d'educació infantil, respecte de conciliació, que estan molt bé,
però que ja li vaig dir, ja hi ha una inversió més que
considerable i, per tant, no queden desateses. Per tant, jo crec
que posar en el pressupost 9.000 euros per a creació de places
públiques..., per a creació de places és més que important, hi ha
un pressupost més que substancial.

Després també respecte dels auxiliars de conversa de la
concertada, n’hi ha, sempre en fan falta més, però és clar que
n'hi ha. El que passa és que diu: en fan falta més, però jo li
volia remarcar una cosa i és que, Sra. Guasp, vostès fan la
baixa, que ja n'hem discutit abans a la transacció, a política
lingüística, però la política lingüística no és prescindible, la
política lingüística, com vostè la planteja, vostè planteja que la
política lingüística és prescindible, totalment prescindible i ho
passa a altres coses. I la política lingüística també forma part de
l'educació. I per tant, tenir una bona política lingüística, permet
també tenir un bon sistema educatiu, perquè al final van de la
mà. Parla d'ATE, que és una necessitat, però que es treballa i
s'avança, no ho deixem de banda. 

Respecte de les esmenes de l'IBISEC, jo els he de dir que
si hi ha quasi 30 milions que necessita el conseller per fer
centres educatius, jo crec que no sols es fan coses, però també
augmentar de manera exponencial el pressupost de l'IBISEC,
sense augmentar la possibilitat d’execució, vostè ho ha
qualificat de poc ambiciós, però jo crec que és suficientment
ambiciós per poder executar el que es planteja. Podem
plantejar, per plantejar podem plantejar un pressupost de 200
milions, que després sigui inexecutable, per tant, jo crec que el
pressupost de l'IBISEC és real i, a més a més, és possible
realitzar. 

Respecte de les esmenes d'El Pi, em sap greu Sra. Pons, que
s'hagi molestat perquè s’hagi transaccionat això de les escoles
de música, però bé, al final jo crec que vostè ho ha dit aquí, el
que importa és que els alumnes ho tenguin. Per tant, hauria
d'estar contenta que els alumnes de les escoles de música
tenguin 400.000 euros per poder fer els estudis de música. 

Ja li he dit, respecte de l'FP dual, li ofereix la transacció que
li vaig oferir en comissió, aquesta vegada hem modificat la
quantia, li vam oferir 50.000 euros, ara n’hi oferim 100.000,
malgrat que pensem que hi és. Però bé, si l’accepta així també
és important posar en marxa l’FP de comerç.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, ara ja sí que hauria d’acabar.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí. Em quedaria parlar de les esmenes del Partit Popular, no
em queda temps, després ja parlarem en la contrarèplica. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara, en el torn de rèplica, per part
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán, per
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Bé, vull començar dient que
totes i cadascuna de les esmenes que nosaltres hem presentat i
ho he dit abans, de 58 esmenes, just a l’IBISEC 34, s’han fet
amb caràcter positiu. Nosaltres hem presentat una esmena a la
totalitat perquè crèiem que aquests no eren uns pressuposts
bons, perquè baixaven tota una sèrie de partides, i encara que
hi havia uns increments, no garantien la qualitat educativa, que
tant diu voler el conseller Martí March.

Per tant, nosaltres creiem que eren molt millorables,
evidentment, tot el que està bé, està bé, però creiem que tenien
molt de marge de millora, i per això hem presentat aquestes 58
esmenes que, a la meva primera intervenció, les he anades
narrant, una a una, i crec que totes podrien tenir el suport
d'aquesta cambra, sincerament ho dic, perquè haguéssim pogut
estar perfectament d'acord amb transaccionar quantitats o
transaccionar, fins i tot, partides de baixa, però no els ha
interessat en cap moment, i jo crec que moltes eren bones per
a les famílies i per als nins i nines de la nostra comunitat
autònoma.

Miri, Sra. Santiago, a veure, la Sra. Gloria Santiago, he de
dir que primer ens ha fet una dissertació d’aquelles que ella tant
acostuma, que tant li agraden, sobre los servicios públicos y la
naturaleza de los mismos, vull dir... d'acord, molt bé, Sra.
Santiago, vostès tenen -els de Podemos i “podemas”- tenen el
sentit que tot comença amb vostès, que els serveis públics han
començat amb vostès, i molt abans que hi hagués Podemos i
“podemas” i “podemes” idò ja hi havia serveis públics en
aquesta comunitat autònoma, i servei públic al nostre Estat, a
Espanya. Per tant, sabem de la naturaleza de los servicios
públicos, no importa ens doni cap tipus de lliçó, creiem que
avui no..., la veritat, aquest tipus de lliçons sobrava. 

“Hacemos cosa buenas parar nuestra comunidad
autónoma”; ”Seremos el escudo social”; “Somos la joya de la
Corona”; és que l’he vista molt monàrquica, avui, Sra.
Santiago.

(Alguns aplaudiments)

Miri, si vostè realment vol mirar para las personas más
desfavorecidas de Baleares, ho té molt bo de fer: ens aprovi
tota una sèrie d’esmenes que hem fet, precisament, per a les
famílies més vulnerables de les Illes Balears, aquells que tenen
molta dificultat de conciliar i els aniria perfecte que abaixassin
els preus dels menús a les escoles. 

Per tant, ens votin a favor d’abaixar els menús, ens votin a
favor que aquestes 2.000 famílies que tenen aprovada la beca
menjador, i no saben quan la cobraran, beques menjador que ja
tenen aprovades però les tenen pendents de cobrament, vostè
ens voti a favor que aquestes 2.000 famílies les cobrin aviat. I
ens votin a favor de moltes coses.
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Vull dir, si vostè realment té aquesta empatia, empatitza
amb aquelles famílies més desfavorides, escolti, ho té molt bo
de fer. I es deixi de lliçons, perquè la veritat és que jo tenc
molt..., tendria molt per dir-li i molt poc temps per poder
dedicar a vostè.

El Sr. Mas de MÉS, diu que són uns pressuposts que
garanteixen la qualitat educativa. Bé, idò jo no sé si vostè
considera que és qualitat educativa que a un centre escolar hi
hagi 750 nins a un centre que està preparat per a 400; o és
qualitat educativa, aquests nins del centre, que he dit abans -
Pedra Viva de Binissalem- que fa dos anys que no tenen
calefacció, hem posat una esmena perquè es posi calefacció
urgent a tots aquests centres que no en tenen, ens la votaran a
favor, li deman, si vostès volen qualitat educativa?

Vostès diuen que aquí a Balears tenim escoles inclusives;
bé, idò, es va obrir una borsa per a ATE el mes d'agost, encara
no està dotada; és una borsa de 30 ATE. Han dit els sindicats,
ho han denunciat, fins i tot l’STEI, que en farien falta uns 34
per garantir aquesta escola inclusiva que vostè diu que tenim
aquí a les Balears. Per tant, ens votaran a favor, li deman? Si
vostès veuen que són necessaris aquests ATE, ens votin a
favor; com els orientadors.

Escoltin, clama al cel que tornin parlar de centres educatius
que, dins enguany, dins l'any 2020, haurien d'estar començats.
El batle d'Inca el mes de maig deia: el novembre es començarà
el nou centre del CEIP d'Inca, i encara no tenim el projecte
definitiu acabat per part de la conselleria. El conseller deia,
l'any passat per aquestes dates: tendrem l'escola pública,
l'escola de Campos començada a l'any 2021. Escolti'm, és una
vergonya!, encara no està començada; han deixat caducar la
llicència i encara no la tenim. 

Per tant, qualitat educativa: 750 nins dins un centre, i nins
que han de fer la classe de religió i altres classes en el pati, amb
doble jaqueta, idò crec que de qualitat educativa, res de res.

Sr. Castells, vostè diu que he mesclat tema de COVID amb
pressuposts; és que..., repetesc, crec que no m'han entès o no
m'han escoltat o no em volen escoltar, Sr. Castells: hi ha 3
esmenes en concret allà on nosaltres augmentam la partida del
programa 413G, a totes les seccions de la Conselleria
d'Educació, han abaixat en més d'1 milió d'euros; nosaltres
creiem que aquesta partida pressupostària no s'ha d’abaixar i
per això hem lligat una cosa amb l'altra. I avui mateix tots els
sindicats han demanat que es posin en marxa les mateixes
mesures, fins i tot, d’abaixada de ràtios que teníem l'any passat.

Per tant, si volem acomplir l’abaixada de ràtios, si volem
tenir professors de reforç per a les substitucions que són
necessàries, que ara, com he dit avui, i jo ho he denunciat, hi ha
professors que s'han hagut de donar d'alta perquè a les seves
classes no hi ha ningú que els substitueixi, per tant, si volem tot
això, no ens retallin més d'1.100.000 euros. Per això he parlat
de la COVID, Sr. Castells, per això ho he parlat, no ho he tret
perquè sí..., si vostès consideren que fan falta...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... idò, ens votin a favor.

A mi m’ha semblat curiós avui que els diputats del PSOE
parlassin de les cues que hi havia per fer-se PCR a Madrid.
Escoltin, haurien d’anar a Son Dureta, perquè jo he hagut
d’anar dos dies a Son Dureta a fer-me PCR i...

(Alguns aplaudiments)

... (...) i hi havia moltes cues a Son Dureta, més que res, perquè
no es deixin. 

Sr. Sanz, no tenc gens de temps, però nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi per favor, o li hauré de retirar la paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, d’acord, president-, d’acord, Sr. Sanz, hem presentat
esmenes de Formentera; ens alegram del col·legi Virgen
Milagrosa. S'ha deixat dues accions que sí vàrem fer la
legislatura 2011-2015, es veu que vostè té memòria selectiva.

I, Sr. Casanova, creiem que hi ha molta més feina per fer a
l'IBISEC, i si vostès estan d'acord amb el tema dels ATE, idò
també ens votin a favor, no han tengut intenció -cap ni una- de
transaccionar cap esmena amb nosaltres. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, Sr. President, faré la meva breu intervenció des de
l'escó, amb les modalitats lingüístiques, si li agrada a la Sra.
Pons i amb el seu permís.

I li diré al Sr. Sanz, cada vegada que li he de respondre no
hi és, em sap greu, és vera que ha intervingut en totes les seves
intervencions, i ja li he explicat a l'anterior intervenció, però,
com que no hi era, ara m’ho torna a dir, crec que qui té
l’embull del que és Ciutadans és ell, jo li puc fer després, si vol,
explicar-li què és el liberalisme europeu i progressista; no sé si
no està d'acord amb esmenes d'ajudes menjador, les ajudes a
places 0-3, quan el meu partit és el que ha defensat sempre una
escola de 0-3 anys gratuïta i augmentar les places, nosaltres
som els que vàrem aconseguir augmentar les places al
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pressupost de l'any passat. I bé, ell no hi era, però li ho puc
explicar després.

I Sr. Castells, evidentment, era una pregunta retòrica, jo sé
que el programa REACT-EU són uns fons afegits que va
aprovar la Comissió Europea, que són fons addicionals que es
posen a disposició dels FEDER i de l’FSE, del Fons Social
Europeu, i que s'invertiran després en aquestes infraestructures.
Però la meva pregunta és: idò, aquestes inversions que estan
pressupostades al pressupost de l'IBISEC, ara, si després hi ha
els fons FEDER, hi haurà retallades en el pressupost, hi haurà
modificacions de crèdit? És en aquest sentit, i supòs, i és el que
li volia dir al conseller quan hi era, és que el que fan en realitat
és disminuir el pressupost propi de l'IBISEC i no invertir més,
que és per al que s'ha de destinar el programa i tots els fons
europeus.

I al Sr. Casanova vull dir-li, m'ha fet..., bé, doncs lamentar
que aquest any no hagin transaccionat esmenes, no importa d'on
es treu, nosaltres sempre hem arribat a acords canviant la
sortida, si no estan d'acord en eliminar o reduir de Política
Lingüística. No puc acceptar que digui que nosaltres volem
eliminar la partida de Política Lingüística, perquè no és així,
reduir en 900.000 euros, quasi 1 milió d'euros d'un pressupost
que s'ha apujat un 15%. Per tant, no és vera i és el mateix que
ha fet el seu company amb el tema de la Simfònica, i no tot el
que diuen és vera.

I això idò que quedi en el Diari de Sessions. 

Res més a afegir, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, de
19 esmenes que hem presentat a aquesta secció 13, Conselleria
d'Educació i Formació Professional, al final ens n'han
aprovades 3, ho he d'agrair, hem de ser agraïts en aquesta vida,
i crec que serien 4 des del punt de vista ideològic i també
moral, ens anam contents.

Sr. Castells, no estic gelosa, vostè no és el meu novio,...

(Algunes rialles i remor de veus)

.... ni les escoles municipals de música de les Illes Balears, jo
he dit, i, a més, ho he dit aquí al faristol del Parlament, que
estic molt contenta que les escoles municipals de música
s'enduguin 150.000 euros, el que dic és que ens haguessin
pogut donar un copet a l'esquena i dir: molt bé, també acceptam
la vostra esmena. Entenc que vostè és més barat, perquè a vostè
n’hi donen 150.000, a mi me n'haguessin donat 200.000, però,
bé, jo entenc que està content, però gelosa no hi estic en
absolut, sinó ben contenta.

I el mateix li dic al Sr. Casanova, que estic molt satisfeta,
com he dit a la meva intervenció.

I després, per al·lusions he de dir que em fa gràcia una cosa
que m'ha comentat el Sr. Borràs del Partit Socialista, que ja no
és que hi hagi modalitats en aquesta comunitat autònoma, és
que fins i tot hi ha una modalitat que es diu el fonduco, i ho vull
dir aquí, que es parla a Cala Fonduco, a mig camí entre Es
Castell i Maó. Així és que aquells que dubten que les
modalitats de la nostra terra estan vives i s'utilitzen a casa que,
bé, que sàpiguen que no. Així que la pròxima vegada, per
favor, defensin el fonduco, que valdrà la pena.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Començam el torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. La verdad es que no iba a hacer una
réplica, ni siquiera aquí, la iba a hacer desde el escaño, pero la
Sra. Durán me lo ha puesto a triple. Resulta..., bueno, para
empezar, Sra. Durán, evidentemente yo no he dicho que Unidas
Podemos sea la joya de la corona, solo faltaría, he dicho que
los maestros y las maestras de esta comunidad autónoma son la
joya de la corona de esta comunidad autónoma. Lo que pasa es
que como ustedes nunca han considerado muy bien a los
profesores y a las profesoras les ha sonado bastante extraño que
yo pueda decir ese halago hacia el profesorado de estas islas,
pero así es.

Bueno, respecto al escudo social, evidentemente ha sido
Unidas Podemos cuando está en el Gobierno los que han
propuesto que en lugar de ERE sean ERTE durante la crisis del
coronavirus, es desde que Unidas Podemos está en el Gobierno
cuando se ha empezado a observar la necesidad de que una
empresa pública pueda regular los precios de la luz, que son
desorbitados. Durante la pandemia, estando Unidas Podemos
en el Gobierno, se paralizaron los desahucios. Sin embargo, fue
el Partido Popular, y esto todo el mundo lo recuerda, los que
privatizaron los servicios sanitarios, los servicios educativos
hasta tal punto que nos hemos encontrado grandes dificultades
para sostener esta crisis sanitaria con unos servicios públicos
tan mermados, precisamente por el Partido Popular.

(Remor de veus)

Resulta que fue también el Partido Popular..., bueno,
también con el... compinchado con el otro partido del
bipartidismo, el Partido Socialista, los que reformaron la
Constitución para... -sí, sí, sí, fue el partido..., fueron los
partidos del bipartidismo los que reformaron la Constitución-
para que la deuda fuera prioritaria al pago de los servicios
públicos y también los que... el Partido Popular aquellos que
reformaron la reforma laboral abaratando el despido.

Nosotras ahora estamos tratando de derogar esa reforma
laboral para que los trabajadores y las trabajadoras puedan
recuperar su capacidad negociadora y así que los sueldos sean
decentes, y también que haya trabajos que les permitan tener
tiempo libre. No sé si ustedes lo saben, en su sistema
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socioeconómico, pero a nosotras nos gusta tener tiempo libre,
los trabajadores y trabajadoras también tienen que tenerlos. 

En fin, ustedes siempre han llevado a cabo reformas fiscales
importantes de tipos impositivos que afectaban a toda la
población, como por ejemplo el IVA en el 2011, con Mariano
Rajoy, bueno, y ¿quién no recuerda en el año 1998, y si no lo
recuerdan yo se lo voy a recordar, a Aznar diciendo que con su
gobierno los ricos no pagaban impuestos.

El caso es que en Madrid, por ejemplo, que gobierna el
Partido Popular, los servicios públicos están bastante
mermados, tanto que en educación en el 2022 solo habrá un
2,39 de su PIB, frente al 4,26 de media que tiene el resto del
Estado español, y solo se gastaron 52 millones en inversión en
infraestructuras educativas en el año 2020. Esto en Madrid, que
gobierna el Partido Popular. 

¿Saben qué ocurre con este modelo? Con este modelo lo
que pasa es que las familias de zonas populares están
financiando con los recortes en los centros públicos los
colegios privados a las familias adineradas. Nadie se olvida,
nadie se olvida, y yo lo siento mucho, pero ustedes trajeron la
miseria, profundizaron las desigualdades...

(Remor de veus)

..., en 2011 había una brecha de desigualdad mayor desde que
existían registros en este país y en esta comunidad autónoma,
cuando la gente los necesitaba el Partido Popular arrancó los
servicios públicos.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Si quieren ustedes, les cedo mi palabra y pueden venir aquí
a contestar, yo les escucharé muy amablemente y muy
educadamente, como lo hago siempre. 

(Alguns aplaudiments)

El caso..., los buenos gestores, ¿saben dónde tienen su
milagro económico? En la cárcel tienen su milagro económico.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Santiago. Senyors diputats...

(Remor de veus)

Gràcies pel silenci, els comentaris sobren. 

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Tots frissam d'acabar, però tots... no
importa que es posin d'aquesta manera... frissam tots i totes. 

A veure, quant a la qualitat educativa, l'escola inclusiva i
aquestes coses que m'ha retret la Sra. Durán, jo el que he dit és
que som en el bon camí, perquè aquest govern s'ho creu, perquè
aquest govern hi inverteix i perquè aquest govern hi fa feina, i
som en el bon camí, fem feina en la bona direcció, però en
aquests casos, en el de la qualitat educativa i en els de l'escola
inclusiva no acabarem mai la feina, sempre hi haurà necessitats
per atendre, sempre.

I quant a les infraestructures, mentre segueixi pujant la
població escolar, també sempre hi haurà necessitats per
atendre.

Ara, és una qüestió política, de prioritats polítiques, no és
res més, o ho prioritzam o no ho prioritzam o ho posam als
pressuposts o no ho posam als pressuposts o ho gastam o no ho
gastam, i, la veritat, l'experiència que tenim, l'experiència
viscuda per un vent i per un altre el que ens diu és que quant a
qualitat educativa, quant a infraestructures i quant a escola
inclusiva aquest govern li passa la mà per la cara al darrer
govern que hi va haver del PP en aquestes illes i quant a
educació, en general, perquè -ja ho he dit- vàrem viure quatre
anys d’intent d'imposició d'un model i intent d'això, d'imposició
d'un model cap a una comunitat educativa que, evidentment, es
va manifestar en contra, i així va anar. 

I, Sra. Santiago, quant al temps lliure, no es preocupi, tot i
que ja sé que la rèplica la té VOX, perquè és el darrer que
parla, no es preocupi, la gent de VOX s'ho agafa seriosament
això del temps lliure, s'ho agafa seriosament, s’ho agafa...

(Alguns aplaudiments)

... tan seriosament que no foten res, no foten res, vénen aquí els
darrers cinc minuts, perquè aprofiten els darrers cinc minuts,
per fer el seu espectacle. Massa bé, tot són estratègies, tot són
estratègies, no en foten ni brot, fem un vídeo de cinc minuts de
cada secció i tot una monada.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. A La primera intervenció m'he
quedat amb ganes de comentar alguns aspectes respecte dels
ajuts de menjador. He dit, per doblers, no serà, per tant, el
problema no és pressupostari, el problema és de gestió.

I jo, conseller, vull aprofitar per traslladar-li la proposta que
vaig fer a la presidenta en el seu dia, quan li vaig fer una
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pregunta oral; és a dir, aquí tenim un problema de gestió, de
tramitació, i jo li deia a la presidenta: com pot ser que haguem
estat capaços de repartir 855 milions d'euros a les empreses en
tres mesos i no siguem capaços de resoldre la convocatòria de
menjador que són molts menys doblers? Parlam de 7 milions,
100 vegades menys doblers, no?

I jo el que deia és, Sr. Conseller, jo pos sobre la taula una
proposta, a veure si prest tenim l'oportunitat que vostès em
diguin si és possible o no, el motiu pel qual s’endarrereix
aquesta tramitació és perquè no es pot processar la declaració
de la renda dels que ho demanen i saber si es troben en el tram
elegible per rebre aquest ajut. Escolti, declaració responsable,
que les famílies es presentin amb una declaració responsable
dient quin és el seu nivell d'ingressos de l'any anterior, que, de
fet, és el que demanam.

Després és molt fàcil, el que s'ha fet amb els ajuts de 855
milions, que s'han contrastat les dades amb l'Agència
Tributària, es pot fer perfectament a posteriori. Per tant, fer un
repàs de si a aquestes declaracions responsables hi ha hagut
falsedat o no hi ha hagut falsedat. Crec que hem de trobar la
manera que aquests ajuts arribin a l'hora perquè si no tenim 7
milions i no els optimitzam i no els gastam com toca.

Aquesta seria la proposta que nosaltres posam sobre la taula
i que esperem saber si realment és possible, és viable i tenen
voluntat de fer-ho.

Segon aspecte. Sra. Guasp, bé, era una pregunta retòrica,
doncs miri, no ho he entès. Jo entenc una cosa i vostè em dirà
a veure si això és viable o no, és a dir, l'única condició per
pagar amb fons FEDER aquestes despeses en infraestructures
educatives és que estiguin en un pla d'inversions, per tant, que
siguin doblers que estiguin prevists. Llavors, jo entenc que la
conselleria, quan disposa d'aquests fons, evidentment és
probable que pugui alliberar part del que tenia pensat invertir
en infraestructures educatives i destinar-ho a altres prioritats, i
tal vegada això és el que ha permès dedicar més doblers a 0-3
o més diners a algunes altres emergències que hi havia. Per
tant, jo no veig malament que el Govern actuï d'aquesta
manera.

I, per acabar, ja que és l’única esmena que hem aconseguit
entrar en aquesta secció, volia parlar dels ajuts a les escoles de
música. Les escoles de música locals, que no necessàriament
municipals, perquè n'hi ha algunes que no són de titularitat
municipal, fan una tasca educativa fonamental i
complementària perquè són les que s'encarreguen dels
ensenyaments musicals no reglats. Actualment estan regulats
per aquest Decret 37/1999, que nosaltres el trobam satisfactori,
que consideram que continua essent massa reglamentista, que
continua obligant les escoles reconegudes a adaptar-se a un
model molt rígid, que no permet precisament el valor afegit que
tenen aquestes escoles locals, que és assajar noves maneres
d'ensenyar la música i noves maneres menys academicistes, que
seria el model del conservatori.

Per tant, nosaltres, a banda de, fa tres o quatre anys, Sra.
Pons, que demanam l'increment d'aquesta ajuda, finalment ho
hem aconseguit, perquè fins ara no ho havíem aconseguit, són
150.000 euros més els quals, sumats als 250.000 que ja estaven

prevists, arribem als 400.000. La nostra esmena era de 500.000.
Per tant, els 100.000, això que diu vostè que som barat, depèn
de com s'ho miri. Escolti, la Sra. Guasp parlava que per una
foto he fet un pacte per una foto, doncs, miri, les meves fotos
van a 10 milions d'euros, és el preu, no sé si això és tan barat,
eh! Per tant, bromes a part.

Nosaltres havíem demanat 500.000 euros, amb aquests
150.000 addicionals arribem als 400.000 euros, creiem que és
quantitat bona. Tot i així, moltes escoles de Menorca locals
continuen quedant fora, perquè o no són de titularitat municipal
o bé no acompleixen el que diu el Decret 37/1999. 

Per tant, la nostra propera batalla és modificar aquest
decret, perquè realment, aquestes escoles més innovadores,
aquestes escoles complementàries a l'oferta reglada, puguin
realment també rebre aquests ajuts. Per tant, aquesta és la petita
victòria que tenim després d'haver insistit durant diversos anys
que s'incrementés sensiblement aquesta convocatòria, creiem
que és una bona notícia i, per tant, en volem fer bandera i és un
dels motius pels quals votarem a favor d'aquesta secció.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Gràcies, president. Bé, volia fer una intervenció més curta,
el que passa és que també reconec, Sra. Durán, que no he
respost a les seves esmenes i crec que és just que li digui alguna
cosa respecte del posicionament de les seves esmenes.

En primer lloc, volia dir a la Sra. Guasp que, respecte del
tema de la política lingüística, una de les seves esmenes diu:
“Eliminamos los objetivos 4, 2, 1 de impulsar y gestionar
dinamizadores lingüísticos en educación”. Si impulsar i
gestionar dinamitzadors lingüístics no és anar en contra de la
política lingüística, crec que una de les funcions de la política
lingüística és crear aquelles eines que consoliden la llengua de
les Illes Balears, i els dinamitzadors lingüístics ho són.

Respecte de l’esmena del Partit Popular, vull dir que fan
moltes esmenes d’afectació, parlen que fan esmenes que són
necessàries i d’altres, però també li he de dir que també en fan
moltes altres que tal vegada no són tan necessàries per a una
qualitat educativa, perquè comencen a demanar..., fan afectació
gairebé de 19 milions d’euros i inclouen des d’ampliar un
centre que n’és titular el Consell Insular d’Eivissa, a
construcció d’escoletes municipals quan hi ha tota una sèrie
d’ajudes. És a dir, crec que hi ha esmenes que no són
competència de la conselleria i s’han posat.

Ho torn dir, aquestes esmenes les ha de gestionar l’IBISEC
i l’IBISEC crec que té feina i té inversions més que suficients
per poder-les realitzar. I crec que amb 30 milions d'euros i les
esmenes que s'hi fan seran més que suficients. Per tant, què
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faran falta més infraestructures? Sí. Perquè vostè després també
parla de qualitat educativa i parla de calefacció, no confonguem
tampoc, Sra. Durán, no podem parlar de qualitat educativa quan
estem parlant de confort educatiu, posar calefacció a centres i
la climatització de centres és important, però entra dintre de
l'aspecte de confort i no de qualitat, que també, tot suma per
arribar a la qualitat. 

També li volia comentar de les seves esmenes, que n’hi ha
moltes que no s'accepten, que és d'on l'aplica les baixes, aplica
les baixes a deute, a deute; és a dir, ja li ho han dit aquí més
d'un portaveu i més de dos, ja els ho hem dit altres anys, vull
dir, fer unes esmenes per augmentar deute quan després fan un
discurs totalment contrari és, si més no, un poc cínic, i entre
elles els filtres HEPA, els filtres HEPA dels quals tant ha
parlat, ja li han dit, s'han licitat, els filtres HEPA arribaran als
centres i si no han arribat a més és perquè l'empresa ha posat un
contenciós que ha hagut de resoldre’s i, per tant, tot això ha
retardat el servei d'aquests filtres.

Després, respecte de les esmenes referides a l'atenció a la
diversitat, nosaltres consideram que l'atenció a la diversitat està
més que garantida, es posen tots aquells recursos que calen i
són els centres docents els que després fan, en funció de les
necessitats de cada centre, van col·locant els recursos a aquells
alumnes, perquè al final el que es pretén, hem de dir que
s’intenta és aconseguir és que cada alumne rebi l'atenció que
necessita. 

No vull acabar sense referir-me, per una banda, al tema
d'inspecció. Crec que el Partit Popular, després del que va fer
a la legislatura anterior, perdoni que li digui, Sra. Durán, però
el Partit Popular és el partit menys adient per plantejar esmenes
de recuperació de la inspecció educativa perquè, quan va
governar, simplement la va baixar a la mínima expressió. Per
tant, fer ara una ostentació de recuperar la inspecció crec que
tampoc no és.

Ja en darrer lloc, respecte dels menús, els preus dels menús,
els preus dels menús nosaltres consideram que és una mesura
que no cerca l'equitat, l'equitat se cerca a través de les beques
menjador i a les beques menjador s'han posat 7 milions, s'han
donat més beques que mai, s'han donat beques que mai no
s'havien donat abans, que és a l'escola concertada, s'han donat
beques menjador a educació infantil, 0-3, que mai abans no
s'havien donat. Per tant, tots aquests 7 milions, sí que són
mesures d’equitat i no la reducció dels preus dels menús,
perquè l’únic que aconseguiríem amb això és menys beques i,
per tant, mesures de (...).

 Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per fixar la seva posició, té la
paraula pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Ha dicho, y ha dicho con razón, el
diputado por Formentera, el Sr. Sanz, que tanto aprecio nos
tiene, que se había dedicado a lo largo de este debate más
tiempo a hablar de política general, que de las enmiendas en
propiedad, y tiene usted toda la razón, es lo que ha sucedido. Y
también ha dicho, y también tiene razón, que aquí se hace
política y que la izquierda no tiene vergüenza en demostrar su
ideología, y que eso es más propio de la derecha, que a veces
la intenta esconder, y también tiene razón. Y esto era así, hasta
que llegamos nosotros, nosotros no escondemos nuestra
ideología, nosotros venimos aquí a hacer política, por supuesto,
y no tenemos absolutamente nada, nada de lo que
avergonzarnos. 

Por eso, para nosotros la educación es algo tan importante,
porque el nuestro es un partido patriota, que ama a España, y el
futuro de España se basa en la educación y la educación es
fundamental.

(Remor de veus)

Esa educación, que ustedes, pico pala, pico pala, pico y
pala, llevan intentando destruir desde la primera reforma de la
LOGSE, hasta el día de hoy, que, con la ley educativa de
Baleares van a acabar completamente de destrozar. Porque es
verdad, Sr. Martí March, yo sé que usted es catedrático de
sociología de la educación, y es que poner a un pedagogo a
trabajar en educación es muy peligroso, es así, es así. 

Porque, a ver, he oído al..., hoy los señores de MÉS nos han
citado y nos han contestado, bienvenidos a ver levantado el
cinturón sanitario que ustedes se habían autoimpuesto, de
verdad, o sea, estoy contento de volver a debatir con ustedes
sin ningún tipo de problema, porque hoy decía, también el Sr.
Casanova: usted va a venir a repetir sus mantras: devolver la
educación al Estado, ir en contra del estatuto. No, no son
mantras, lo que pasa es que nosotros no variamos según el aire,
según el viento, nosotros decimos lo mismo en todo el territorio
nacional, tenemos una ideología clarísima y la mantenemos en
todos los parlamentos, tanto en el Congreso de los Diputados,
como en todas las cámaras autonómicas. 

Yo sé que eso les chirría, pero nosotros somos así, nosotros
no hacemos un discurso en Galicia y otro discurso en Madrid
y otro discurso aquí, nosotros hacemos el mismo discurso en
toda España. Y, por supuesto, que, respetando el Estatuto de
Autonomía, se pueden devolver las competencias al Estado,
porque esa devolución está contemplada en la Constitución.

Me decía hoy, decía hoy el Sr. Ensenyat: ustedes que
juraron con el Estatuto y la Constitución, pues, sí juramos con
el Estatuto y con la Constitución, que, además, se pueden
reformar sin ningún tipo de problemas, pero ya digo, para
devolver las competencias ni siquiera hace falta una reforma
constitucional, como usted bien sabe. Porque, además, los
mismos que juraron los Principios Fundamentales del
Movimiento son los que nos trajeron la democracia, de la ley
a la ley por la ley. O sea que no es ir en contra de ese
juramento, que nosotros cumplimos estrictamente, porque
somos gente de palabra y gente de honor.
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Sra. Pons, jo pujaré a aquest faristol a defensar el
mallorquí amb la llengua que vulgui, en qualsevol de les dues
llengües oficials d’aquesta comunitat autònoma, no perquè
vostè m’ho digui, perquè es pot defensar perfectament el
mallorquí i fer-ho en castellà. Porque en castellano se puede
defender perfectamente el mallorquín, cosa que ustedes, no sé
por qué, no hacen, porque usted ha venido a decirnos que las
modalidades están vivas porque se hablan en casa.

Ustedes tienen una especie de complejo, los que tienen
como lengua propia el mallorquín, el menorquín, el ibicenco,
que jamás entenderé, el catalán es como los zapatos de vestir,
es la cosa que se pone uno per sortir a festejar, y el mallorquín
son las pantuflas de andar por casa, son ustedes que tienen una
especie de complejo que jamás entenderé en defender su propia
lengua. 

Evidentemente, Sr. March, en cinco minutos no podemos
hablar mucho de educación. Yo sí le diría una cosa y una cosa
esta vez en serio y que me preocupa...

(Remor de veus i petita cridòria)

... y que me preocupa, y es que hemos hablado mucho de la
pandemia de la COVID. Hay otra pandemia, una pandemia que
afecta mucho a la juventud, y es que ha matado cuatro veces
más gente la salud mental y los suicidios que la COVID. De
verdad, son las cifras oficiales. Hay cuatro veces más muertos
entre los jóvenes por suicidio que por COVID y lo que hemos
de hacer, és posar fil per randa a tratar el problema de la salud
mental en los colegios, porque es verdad que esta pandemia ha
afectado muchísimo, muchísimo a la gente joven.

Y por último, no quisiera bajarme de esta tribuna, sin
decirle a la Sra. Santiago, que nos ha dicho, y perdone la pobre
imitación: “¡hay motivos para el optimismo!”. No nos lo diga
así, que nos asusta, si los motivos son para el optimismo,
dígalos con alegría. Y sí, hay un motivo para el optimismo, el
motivo es que ya sólo les queda un año y pico de estar aquí.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors diputats i diputades. Un cop finalitzat el debat,
començarem la votació

Començam les votacions i començam per les esmenes a
l’articulat. Passam a les votacions i, en primer lloc, votarem les
esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12951, 12954, 12955, 12959, 12961 i
12965/21. Votam.

22 sí, 27 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente. Necesitamos votación separada de estas dos.

EL SR. PRESIDENT:

Idò votació en aquests moments de l’esmena 12952. Votam.

15 sí, 31 no i 3 abstencions.

Ara votam l’esmena 12963. Votam.

18 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam l'esmena 12953. Votam.

18 sí, 27 no, 4 abstencions.

Ara votam l’esmena 12956. Votam.

10 sí, 27 no, 12 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12957 i 12958. Votam.

15 sí, 27 no, 7 abstencions.

Votació de l'esmena 12960. Votam.

2 sí, 27 no, 19 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l'esmena 12962 i 12964. Votam.

19 sí, 27 no, 3 abstencions.

Seguidament, votam les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13287, 13288, 13289, 13292, 13298,
13301, 13302 i 13304. Votam.

22 sí, 27 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13294 i 13300. Votam.

16 sí, 27 no, 6 abstencions.

Ara correspon votar l'esmena 13293, de Ciudadanos. Com
que l’esmena 13293 i l’esmena del PP, la 13424, han estat
transaccionades conjuntament, tots els grups parlamentaris
tenen coneixement de la transacció, per tant, deman si cap grup
parlamentari no s’oposa a la seva admissió, a la retirada de les
dues esmenes que són sotmeses a la transacció.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí, Sr. Presidente, VOX se opone.
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EL SR. PRESIDENT:

Per tant, si el Grup Parlamentari VOX s'oposa a la
transacció, votam l'esmena 13293 tal com va ser presentada.
Votam.

16 sí, 29 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votam
conjuntament les esmenes 13295, 13297 i 13310. Votam.

7 sí, 31 no, 11 abstencions.

Votam ara l’esmena 13296. Votam.

7 sí, 26 no, 15 abstencions.

Ara votam l’esmena 13299. Votam.

19 sí, 30 no i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13303, 13307, 13308, 13309, 13311 i 13312.
Votam.

19 sí, 27 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13305 i 13306. Votam.

10 sí, 27 no, 12 abstencions.

Finalment, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13395, 13396, 13397, 13398, 13399,
13409, 13410, 13415, 13422, 13425 i 13433. Votam.

22 sí, 27 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13400, 13401, 13402, 13403, 13404, 13407,
13408, 13411, 13414, 13416, 13427, 13426, 13427, 13434,
13435, 13437, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446,
13447 i 13444. Hi hem d’afegir l’esmena 13423 i la 13448.
Votam.

19 sí, 27 no i 3 abstencions. 

Votació de l’esmena 13405. Votam.

22 sí, 27 no i cap abstenció.

Votació conjunta de les esmenes 13406 i 13429. Votam.

18 sí, 27 no i 4 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13412, 13413, 13417, 13430, 13431, 13432,
13436 i 13440. Votam.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President..., en les sortides que ha fet del bloc gran ens hem
equivocat i a la 13405 el Grup Parlamentari Ciutadans vota en
contra, que és important...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni? 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

 134...

EL SR. PRESIDENT:

Ara estam en una altra votació...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, ja ho sé, president...

EL SR. PRESIDENT:

Idò...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Deman si es pot... repetir...

EL SR. PRESIDENT:

La votació d'aquesta... és de 16 vots a favor, 27 en contra i
6 abstencions.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Deman si es pot repetir, president, la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Quina votació, per favor?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

13405.

EL SR. PRESIDENT:

És que ja hem votat i hem proclamat el resultat, ho sent.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13419 i 13421. Votam.

18 sí, 30 no i cap abstenció.

Votació de l’esmena 13420. Votam. 

(Remor de veus)

15 sí, 34 no, cap abstenció.
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Votació de l’esmena 13424. Votam.

16 sí, 30 no i 3 abstencions.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, entendemos que sin transaccionar, la enmienda
que hemos votado ahora.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, he dit esmena la... 13424, votant... és el que s’ha
votat, ja ha quedat clar el seu posicionament respecte de
l’esmena de Ciudadanos, que hem intentat agrupar i vostès han
dit que s'hi oposaven. Per tant, el que acabam de votar és
l'esmena 13424 del PP i evidentment sense la transacció.

Passam a votar l'esmena 13428. Votam.

12 sí, 30 no i 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13438, 13449 i 13451. Votam.

19 sí, 27 no i 3 abstencions.

Ara votam l'esmena 13439. Votam.

16 sí, 30 no i 3 abstencions.

Ara votam l’esmena 13450. Votam.

19 sí, 29 no i cap abstenció.

Passam a la votació de l'articulat. En primer lloc votarem
els articles als quals es mantenen esmenes. Si cap grup no
demana votació separada, votació...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, perdoni, demanaríem votació separada dels
articles 6 i 7, de la disposició transitòria segona i de les
disposicions sisena i desena per un costat i la resta per l'altre.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, nosaltres demanam votació separada dels 15, 33,
35, disposició addicional primera, disposicions finals segona,
tercera, desena i de l’annex 21.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

Idò si no ho he entès malament, el que farem és una votació
dels 12, 14, 24 i 32 i la resta els votarem individualment.

Idò passam a votar en aquests moments els articles 12, 14,
24 i 32. Votam.

27 sí, 19 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar l'article 6 i l’article 7. Votam.

30 sí, 19 no i cap abstenció.

Ara passam a votar l’article 15. Votam.

27 sí, 15 no i 7 abstencions.

Ara passam a votar l’article 33. Votam.

27 sí, 15 no, 7 abstencions.

Ara passam a votar l’article 35. Votam.

27 sí, 15 no i 7 abstencions.

Ara votam la disposició addicional primera. Votam.

27 sí, 15 no, 7 abstencions.

Ara passam a votar la disposició transitòria segona. Votam.

27 sí, 18 no, cap abstenció.

Ara votarem la disposició final segona. Votam.

27 sí, 15 no, 7 abstencions.

Ara votam la disposició final tercera. Votam.

27 sí, 15 no, 7 abstencions.

Ara votam la disposició final sisena. Votam.

30 sí, 19 no, cap abstenció.

Ara passam a votar la disposició final desena. Votam.

30 sí, 15 no, 4 abstencions. 

I ara passam a votar l'annex 21. Votam.

26 sí, 16 no, 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 16 i 30, i de la disposició addicional cinquena.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Demanam la votació separada del 16.

EL SR. PRESIDENT:

De l'article 16. Idò passam a votar, en primer lloc, l'article
16. Votam.

27 sí, 18 no i 4 abstencions.

I ara votam conjuntament l'article 30 i la disposició
addicional cinquena. Votam.

27 sí, 22 no i cap abstenció.
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Ara votam la disposició addicional segona. Votam.

27 sí, 6 no i 16 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 18, 26, 27 i 28.
Idò votació conjunta. Votam.

27 sí, 7 no i 15 abstencions.

A continuació passam a la votació dels articles als quals no
s'hi mantenen esmenes. Si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43 i 44; de les disposicions addicionals tercera, quarta
i cinquena bis, de la disposició transitòria primera, de la
disposició derogatòria, de les disposicions finals primera,
quarta, cinquena, setena, vuitena, novena, desena bis, desena
ter, i onzena; de l'exposició de motius, del títol del projecte i de
les denominacions dels títols i dels capítols, i dels annexos 1 a
20.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, demanam la votació separada de l'article 22,
només.

EL SR. PRESIDENT:

Idò ho votam tot menys l'article 22. Votam.

29 sí, 3 no i 16 abstencions.

I ara votam l'article 22. Votam.

29 sí, 7 no, 12 abstencions. 

Passam ara a la votació de les esmenes de la secció 11.
Passam a les votacions. En primer lloc, votarem les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. 

Votació de l'esmena RGE núm. 13031. Votam.

10 vots a favor, 27 en contra, 12 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena RGE núm. 13061. Votam.

15 sí, 34 no, cap abstenció.

Ara passam a votar l'esmena RGE núm. 13074. Votam.

3 sí, 46 no, cap abstenció.

Seguidament votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13334 i 13394. Votam.

16 sí, 27 no, 6 abstencions.

Votació de l'esmena 13335. Votam.

19 sí, 29 no i cap abstenció.

Ara votam l'esmena 13362. Votam.

18 sí, 27 no, 4 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular, i si
cap grup no demana votació separada, votació conjunta de les
esmenes 13452, 13453, 13454, 13455, 13456 i 13457. Votam.

15 sí, 27 no, 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13675, 13724, 13726, 13727 i 13770. Votam.

19 sí, 27 no, 3 abstencions.

Ara votam l’esmena 13676. Votam.

18 sí, 27 no, 4 abstencions.

Ara votam l’esmena 13725. Votam.

15 sí, 27 no, 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13728, 13729, 13828, 13829 i 13830. Votam.

16 sí, 27 no i 6 abstencions.

Votació de les esmenes de la secció 21. En primer lloc
votarem les esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12966, 12968, 12969, 12970, 12971, 12972,
12987 i 13060. Votam.

19 sí, 27 no, 1 abstenció.

Votació de l’esmena 12973. Votam.

3 sí, 31 no, 14 abstencions.

Votació de l’esmena 12974. Votam.

7 sí, 27 no, 15 abstencions.

Votació de l’esmena 12988. Votam.

22 sí, 27 no, cap abstenció.

Votació de l’esmena 13007. Votam.

3 sí, 46 no, cap abstenció.

Ara votam l’esmena 13008. Votam.

3 sí, 35 no, 11 abstencions.

Ara votam l’esmena 13009. Votam.

16 sí, 27 no i 6 abstencions.
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Seguidament votam les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Votació de l’esmena 13382. Votam.

16 sí, 30 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 13383. Votam.

4 sí, 27 no, 18 abstencions.

Votació de l’esmena 13388. Votam.

16 sí, 30 no i 3 abstencions.

Finalment, votam les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13494 a 13501. Votam.

15 sí, 27 no i 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13771, 13816 i 13817. Votam.

19 sí, 27 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13775 i 13814. Votam.

16 sí, 27 no i 6 abstencions.

Votació de l’esmena 13815. Votam.

16 sí, 30 no i 3 abstencions.

Passam a les votacions de les esmenes de la secció 13. En
primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes 12985, 12986,
12991, 12993, 12994, 12997, 12999 i 13971. Votam.

21 sí, 27 no i 1 abstenció.

A continuació, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 12992, 12995, 12996, 13001,
13002 i 13003. Votam.

19 sí, 27 no i 3 abstencions.

L’esmena 12989 ha estat transaccionada i deman si algun
grup s’oposa a aquesta transacció.

Idò si ningú no s’hi oposa, passam a votar aquesta esmena
amb la transacció incorporada. Votam.

46 sí, cap no i 3 abstencions.

Votació de l’esmena 12990. Votam.

15 sí, 27 no, 7 abstencions.

Seguidament passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, si cap grup no demana votació

separada, votació conjunta de les esmenes t13385, 13386,
13387 i 13389. Votam.

22 sí, 27 no i cap abstenció.

Ara votam l'esmena 13390. Votam.

19 sí, 27 no, 3 abstencions.

Votam l'esmena 13391. Votam.

16 sí, 27 no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13392 i 13393. Votam.

19 sí, 27 no, 3 abstencions.

Finalment, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13466, 13467 i 13468. Votam.

15 sí, 27, 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13545, 13550, 13551, 13552, 13663, 13666,
13680, 13684, 13686, 13690, 13751, 13778, 13798 i 13810.
Votam.

16 sí, 26 no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13548, 13549, 13553, 13667, 13669, 13674,
13678, 13679, 13681, 13683, 13685, 13687, 13688, 13689,
13736, 13750, 13752, 13755, 13759, 13774, 13777, 13779,
13781, 13782, 13783, 13791, 13794, 13795 i 13825. Votam.

19 sí, 26 no i 3 abstencions.

Votació de l’esmena 13658. Votam.

15 sí, 31 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13659, 13670, 13673 i 13682. Votam.

19 sí, 27 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13660 i 13665. Votam.

15 sí, 31 no i 3 abstencions.

Votació de l’esmena 13662. Votam.

18 sí, 31 no i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13664 i 13668. Votam.

12 sí, 31 no i 6 abstencions.
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Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13671 i 13672. Votam.

22 sí, 27 no i cap abstenció.

Així arribam a la darrera votació del dia d’avui.

Suspenem el plenari, fins demà, a les 9.00 del matí. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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