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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, relativa a la tramitació dels pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998, i en
primer lloc deman si hi ha substitucions.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Sí, Damià Pons substitueix Pere Sampol.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Xavier Tejero substitueix Joana Barceló.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No n'hi ha més?

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, del Sr. Director General de Cultura i
Política Lingüística, del Sr. Director General d'Esports i de la
Sra. Secretària General Tècnica, en relació al Projecte de llei
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1998 (RGE núm. 5644/97).

Passam, idò, a  tractar la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports, Sr. Manuel Ferrer i
Massanet, que ve acompanyat dels alts càrrecs següents: Sr.
Ventura Blanch, director general d'Esports; Sr. Jaume Gil,
director general de Cultura i Política Lingüística; i Sra.
Concepció Sartorius, secretària general tècnica. Per informar
sobre el tema, té la paraula l'Hble. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, Sr. Manuel Ferrer i Massanet. Té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, avui els presentaré
els pressuposts de què disposarà la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports per a l'any que ve, 1998. Com vostès ja
saben, a partir del proper dia 1 de gener, la nostra comunitat
autònoma assumirà les competències d'Educació no
universitària, aquest fet té una transcendència especial en
els pressuposts de la Conselleria per a l'any que ve,
principalment per l'increment econòmic evident.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ja va
augmentar enguany el pressupost en un 237,19% en relació
amb l'any 96, a causa principalment de l'assumpció de les
competències educatives universitàries. Enguany els puc
confirmar un increment pressupostari gran, d'uns 542,3% en
relació amb el pressupost de l'any 97, passam, doncs de
7.653 milions de pessetes d'enguany als 49.159 milions per
al 1998. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports serà,
per tant, la que disposi d'un major pressupost de totes les
conselleries del Govern balear. Evidentment, aquest
importantíssim increment pressupostari ve acompanyat del
lògic increment competencial del departament que
represent.

No obstant això, vull remarcar que no només la Direcció
General d'Educació, que és la beneficiada directa de
l'increment pressupostari que suposa l'assumpció de la nova
competència, augmentarà enguany les seves disponibilitats
econòmiques, totes les direccions generals incrementaran el
pressupost, la Secretaria General ho fa en un 5,51%, la
Direcció General d'Esports en un 11,6%, i la Direcció
General de Cultura i Política Lingüística, un més important
increment del 21,39%.

Feta aquesta petita introducció, podríem passar, si els
sembla, a detallar el pressupost concret de cada direcció
general.
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Començaré per la Direcció General d'Educació. El seu
pressupost total serà de 46.096 milions de pessetes, aquesta
xifra suposa un increment dels 825,78% en relació a l'any
passat. Com ja els he dit, aquest increment econòmic és per
l'assumpció de les competències educatives no universitàries.
La Conselleria destinarà l'any 98 a l'educació no universitària
un total de 41.596 milions de pessetes, d'aquesta quantitat
26.000 milions corresponen a despeses de personal, hi ha dues
partides molt importants de 1.500 milions cadascuna, em
referesc, per una banda, a les inversions en construcció de nous
centres, i per altra banda a la partida addicional negociada amb
l'Administració de l'Estat per garantir l'aplicació d'un model
educatiu bilingüe. Com que ja hem parlat d'aquestes partides
aquí, al Parlament balear, només els en faré un recordatori. Pel
que fa a les inversions, ja vaig anunciar que destinarem 6.000
milions de pessetes per completar l'actual xarxa educativa a les
Illes Balears, aquesta inversió es farà en quatre anys, la qual
cosa no vol dir que no facem totes les actuacions que
considerem necessàries abans que conclogui aquest període
quatre anys. En aquest sentit, com vostès ja sabran, la setmana
passada es varen signar els convenis per a la construcció dels
nous instituts de Sineu i Santanyí i dels nous col•legis públics
de Bendinat i Santa Ponça, al terme municipal de Calvià. Aviat,
esperam poder-ne signar d'altres, com l'institut de Llucmajor
que s'ha de fer a la zona de S'Arenal, i els de Vila i Sant
Llorenç, a Eivissa. Tots aquests centres i els que considerem
necessaris construir més endavant seran finançats pel Govern
balear.

A més d'aquests 1.500 milions pressupostats per a
inversions en obra nova durant l'any que ve, hi ha 500 milions
més per a obres de remodelació, total 2.000 milions de pessetes
per a inversió a la xarxa pública de centres educatius.

Per a formació musical, destinam 564 milions de pessetes,
dels quals 220 corresponen a la nostra aportació per a la
construcció del nou conservatori professional de Música i
Dansa de les Illes Balears. Les obres començaran l'any que ve
i tenen un pressupost total de 1.100 milions de pessetes.

Pel que fa al programa de recerca i desenvolupament, l'any
1998 destinarem 18 milions per a la convocatòria de beques
d'investigació.

Pel que fa a l'ensenyament universitari, hi ha una partida de
4.500 milions de pessetes, l'any 98 el gran esforç inversor o el
gran esforç quant a despesa es farà en qüestions de personal,
amb augment i adequació de la plantilla a les necessitats
educatives de la UIB.

Respecte de l'ensenyament universitari, els vull anunciar
que la Conselleria d'Educació treballa en un programa de
beques per ajudar econòmicament els estudiants de les Illes que
s'han de desplaçar fora de la nostra comunitat per fer els estudis
universitaris que no s'inclouen al ventall d'opcions actual de la
UIB. També és molt important, en aquesta mateixa línia, un
programa de beques per als estudiants de Formentera, Eivissa
i Menorca, que es desplacin a Mallorca per cursar estudis a la
Universitat de les Illes Balears.

Com he dit, treballam en aquest programa del qual podré
donar més endavant, ben aviat, més detalls, el que sí els puc
avançar és que aquest programa tendrà una dotació
pressupostària de 100 milions de pessetes. Aquestes ajudes
universitàries s'afegiran als beneficis fiscals inclosos a la Llei
d'acompanyament del pressupost general de la Comunitat
Autònoma que consisteixen en la deducció de 10.000 pessetes
per a estudiants universitaris de les illes menors que s'hagin de
desplaçar a Mallorca, o de les Balears que s'hagin de desplaçar
a la Península.

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística també
experimenta un increment pressupostari important,
concretament el pressupost d'aquesta direcció general creix
un 21,39%, en xifres absolutes, 1.226 milions de pessetes,
216 més que l'any passat, és la quantitat que destinarem a
aquests dos grans blocs de matèries que analitzaré per
separat.

En cultura, com vostès saben, d'ençà de la transferència
en matèria cultural als consells insulars, les despeses en
aquest apartat estan destinades bàsicament als centres
dependents de la Conselleria. Com no podia ser d'una altra
manera, el 98, tots aquests centres tendran un pressupost
més elevat que enguany. Especialment esment hem de fer a
l'increment d'un 17,03% que experimenta el pressupost del
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Aquest centre
tendrà gairebé 57 milions de pessetes. Continuant amb els
museus, el de Mallorca tendrà un pressupost de 66 milions
de pessetes, l'any que ve el Museu de Mallorca podrà ja
obrir les sales de prehistòria després d'unes obres que
començaran aquest mes i que seran finançades per
l'Administració central. El Museu de Menorca que a
principis de l'any que ve també obrirà de nou les seves
portes, després de 25 anys, disposarà de 51 milions de
pessetes. I el Museu del Puig dels Molins, 14 milions de
pessetes.

Continuant amb els centres, el pressupost de Sa Llonja
serà de 65 milions de pessetes, pendents de les possibles
obres de reforma que podrien obligar a fer canvis en la
programació, i tenim previstes quatre exposicions, una
antològica de Jaume Mir, una dedicada a l'any 98, a les
relacions entre Mallorca i Amèrica, s'entén el 1898, una
mostra de pintura barroca procedent del fons del Museu
Nacional d'Art de Catalunya i procedent del Museu del
Prado, un recull de retrats i autoretrats de diversos pintors.

41 milions són per a la Casa de Cultura, 45 per a l'Arxiu
del Regne de Mallorca, 45 per a la Biblioteca de Palma, i 40
per a la Biblioteca de Maó.

Finalment, dues partides més: 75 milions per al futur
Museu d'Art Contemporani i 180 milions com a aportació
de la Conselleria a la fundació pública de les Illes Balears
per a la Música.

La Conselleria també es planteja incloure una partida
destinada a finançar els desplaçaments relacionats amb la
cultura que es puguin produir entre illes o entre les Illes i la
Península.

La política lingüística es beneficiarà també d'un dels
increments pressupostaris més importants, de fet el més
important d'aquesta direcció general, per tant estam davant
d'una de les apostes fortes de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports que any rera any incrementa le seu esforç
pressupostari en aquest matèria. Els gairebé 529 milions de
pessetes corresponents a política lingüística suposen un
increment del 29,09%, quasi un 30% respecte d'enguany;
passam dels 409 milions de pessetes del 97 als 528 milions
de pessetes per a l'any 98. Aquest increment pressupostari
ens permetrà afrontar una política lingüística més efectiva
a la nostra comunitat autònoma, també vull recordar que a
la Direcció General d'Educació, com els he dit, hi ha una
altra partida de 1.500 milions de pessetes destinada a la
implantació d'un model educatiu bilingüe i, per tant, a
l'avanç del procés de normalització lingüística a
l'ensenyament. Si sumen aquestes dues quantitats tendran
que l'any 98 la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
invertirà més de 2.000 milions de pessetes en programes i
actuacions relacionades amb política lingüística, ja sigui en
l'àmbit educatiu o en qualsevol altre.



1184 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 47 / 13 de novembre del 1997

Vull concretar en aquests moments la destinació que tendran
els 528 milions de pessetes per a normalització lingüística de la
Direcció General de Política Lingüística. Els detallaré els
programes i les actuacions principals que hem previst, però,
com vostès entendran, un departament com aquest és evident
que ha de tenir una major flexibilitat a l'hora d'assignar les
quantitats per poder actuar en aquests àmbits que considera
oportuns en un moment determinat.

La partida més important correspon al recentment creat
consorci per al foment de l'ús de la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears. El 98 tendrà un pressupost de 150 milions de
pessetes. El consorci és una entitat amb personalitat jurídica
pròpia, amb participació de la Conselleria i de la Universitat de
les Illes Balears, té com a objectiu principal el foment de l'ús de
la nostra llengua. Relacionada també amb la Universitat hi ha
també una partida d'1 milió de pessetes destinat a un conveni
amb la Universitat de Sheffield.

Com el consorci esmentat també és de recent creació el
Centre d'autoaprenentatge que amb 4 milions de pessetes
permetrà als ciutadans de les Illes l'aprenentatge de forma
autònoma de la nostra llengua. La Conselleria té també previst
ampliar les facilitats i comoditats de l'autoaprenentatge de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears a d'altres àmbits
mitjançant les noves oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies com podria ser la xarxa d'Internet.

Per tercer any consecutiu, continuam amb els plans pilot de
normalització lingüística en col•laboració amb els ajuntaments.
L'any 98 hi destinarem 40 milions de pessetes. Per altra banda,
la Junta Avaluadora de Català tendrà pressupostats 20 milions
de pessetes, crec que no fa falta incidir en les seves funcions
que, com ja saben, són la certificació de coneixements de
llengua catalana.

A més, hi ha 6 milions de pessetes per a cinema en català,
una partida que ens permetrà actuacions tan interessants com
serà d'aquí a poc l'estrena en versió catalana i simultàniament
amb l'estrena en castellà de la nova pel•lícula de Walt Disney,
Hèrcules. Un projecte gairebé pioner als nostres cinemes i amb
el qual pretenem atracar el cinema en català als ciutadans de les
nostres illes, una pel•lícula, a més, amb un potencial comercial
com el dels productes de la factoria Disney, encara ens
permetrà arribar al major nombre possible d'espectadors.

A la potenciació de l'ús del català a l'Administració de
Justícia s'hi dediquen 3 milions de pessetes, 5 milions al
Gabinet de Terminologia i 3 més a l'Oficina d'informació
per la defensa dels drets lingüístics dels ciutadans.

També hi ha una partida de 2 milions de pessetes per a
la realització del diccionari sànscrit-català.

La Direcció General d'Esports també incrementa l'any
que ve el seu pressupost exactament en un 11,6%. Aquest
direcció general té assignats 1.481 milions de pessetes per
a l'any 1998, d'aquests gairebé 1.500 milions, la Direcció
General en rep 1.029, és a dir pràcticament el doble de l'any
passat, la resta es reparteix entre els dos centres dependents
de la Direcció General d'Esports, que són el Poliesportiu
Prínceps d'Espanya i l'Escola de Vela Calanova.

Comprovaran vostès que l'any 98 disminueix la partida
corresponent a aquests dos centres en relació a enguany, hi
ha una explicació molt senzilla, enguany s'ha realitzat tan
als Prínceps d'Espanya com al Calanova el gruix de les
obres de remodelació en vista a la celebració, l'any 99, de la
Universiada de Palma. El 98 continuaran les obres de
millora dels dos centres, però, com dic, les grans actuacions
s'han realitzat enguany, el 1997, i, per tant, el gran esforç
pressupostari de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
ja s'ha fet. Malgrat això, també l'any que ve destinarem una
partida important per a obres de reforma, concretament 140
milions a Prínceps d'Espanya i 140 més a Calanova. Als
Prínceps d'Espanya aquesta inversió es concretarà
principalment en la remodelació de les grades d'atletisme i
en la construcció de l'edifici que inclourà el casal federatiu
i la residència per a esportistes. Al Calanova, les obres de
remodelació i millora se centren en la reposició de molls, la
reparació d'hangars i la construcció d'unnou edifici.

En resum, i amb les altres partides que destinam a
aquests dos centres, el Poliesportiu Prínceps d'Espanya
tendrà un pressupost total de 215 milions de pessetes, i
l'Escola de Vela Calanova un poc més de 235 milions de
pessetes.

Relacionada amb aquests dos centres, tenim una partida
de 2 milions de pessetes destinada a la captació d'equips i
esportistes nacionals i internacionals i a la conversió de les
instal•lacions pròpies en centres europeus d'entrenament, en
aquest sentit els puc confirmar que l'equip olímpic espanyol
de Vela classe 4-70 farà la preparació a l'escola de Vela
Calanova.
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Analitzats els pressuposts d'aquests dos centres, explicaré
una mica la distribució dels 1.029 milions de la Direcció
General d'Esports. Al capítol 4 hi ha una sèrie d'actuacions que
sumen 214 milions de pessetes, una bona part, 106 milions
corresponen a les despeses i al cànon de la FISU per a
l'organització de la Universiada; 40 milions corresponen a
l'Escola Balear de l'Esport que vàrem crear enguany i que
consider un dels molts encerts d'aquesta direcció general. 15
milions corresponen a ajudes a les federacions balears per
realitzar els campionats balears i per al seu manteniment, i 3
milions estan destinats a beques per a esportistes tècnics i
estudiants de l'INEF.

Per als desplaçaments dels nostres esportistes tenim, per una
banda, els 38 milions procedents del Consell Superior d'Esports
per al desplaçament d'esportistes de categories superiors al
campionat d'Espanya. Pel que fa als desplaçaments interinsulars
incrementam la partida a 11 milions de pessetes, a la vegada
vull anunciar que aquests 11 milions no serà l'única aportació
de la Direcció General d'Esports per als desplaçaments dels
nostres esportistes entre illes. Mitjançant el programa de
promoció i millora de la pràctica esportiva, se signaran una
sèrie de convenis amb els clubs que participen en lligues de la
nostra comunitat, entre una cosa i l'altra, parlarem d'una xifra
de 30 milions de pessetes per als desplaçaments interinsulars.

Dues partides de molta importància són el capítol 7, per al
pla d'extensió de l'educació física, és a dir, per a les pistes
poliesportives als diferents municipis tenim gairebé 198
milions; continuam, per tant, completant la xarxa municipal
d'infraestructura poliesportiva, el 98 es faran tres poliesportius
a Mallorca, un a Eivissa i un altre a Formentera. A Mallorca es
faran als municipis de Porreres, Andratx i Sant Llorenç des
Cardassar, i a Eivissa al municipi de Santa Eulàlia del Riu.

També en relació a noves infraestructures, al pressupost
trobaran 331 milions de pessetes destinats al conveni amb
l'Ajuntament de Palma per a la construcció de les pistes de Son
Moix.

La nostra comunitat organitzarà i desenvoluparà l'any 98 el
campionat d'Espanya de la Joventut al qual nosaltres
destinarem 70 milions de pessetes. 

D'altres partides d'interès són els 35 milions de pessetes per
a la coordinació del programa "L'esport per a l'edat escolar" i
l'organització i el desenvolupament de les finals balears, i els 30
milions per al desenvolupament d'un pla d'organització i
seguiment de grans esdeveniments esportius. L'any 98 els
record que es disputaran a Mallorca dues etapes de la Volta
Ciclista a Espanya.

Tenim prevista una altra partida de 14,5 milions destinada
al suport a l'esport d'elit. Aquesta quantitat està destinada a
ajudes per a tots els esportistes de les Balears capacitats per
competir en propers esdeveniments esportius, com pot ser
especialment l'Olimpíade de Sydney de l'any 2000.

Continuam amb el nostre Pla d'informatització bàsica de
l'esport al qual enguany dedicarem 2 milions de pessetes.
També en col•laboració amb l'INEF de Catalunya,
desenvoluparem l'especialització universitària
nauticoesportiva i turística que els estudiants de Catalunya
podran cursar a la nostra comunitat, mentre que els
estudiants illencs podran fer el doctorat en educació a les
Balears, educació física, s'entén. Per a aquestes actuacions
hi destinarem 3 milions de pessetes.

Aquestes són, de manera resumida, algunes de les
actuacions més destacades per a l'any 98 en l'àmbit esportiu,
i després del repàs a les direccions general, els comentaré
breument el pressupost del 98 per a la Secretaria General
Tècnica.

Com saben, és en aquest departament on es concentren
els serveis generals i comuns de la Conselleria. El seu
pressupost també s'incrementa en relació amb el d'enguany,
concretament l'augment és d'un 5,51%, en xifres absolutes
parlam d'un pressupost de 355 milions per a aquest
departament.

En grans línies, per tant, aquest és el pressupost de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a l'any 98,
només s'hi ha d'afegir el pressupost de l'Institut d'Estudis
Baleàrics, com a secció a part, i que per a l'any 98 és de 28
milions de pessetes.

Ara soc a la seva disposició per a les preguntes o
aclariments que les senyores i els senyors diputats
considerin necessaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabada l'exposició del Sr.
Conseller, deman a les senyores i als senyors diputats si
volen que facem un descans, o si volen continuar.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Es pot demanar un descans.

EL SR. PRESIDENT:

Per quin temps?

EL SR. PONS I PONS:

Cinc minuts de descans.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

Recomença la sessió, i entram en el torn de preguntes o
observacions per part dels diferents grups parlamentaris.
Deman, grups parlamentaris que hi desitgen intervenir? Per
part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula el diputat Sr. Portella. Té un temps de
deu minuts.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Deu minuts. Bon dia, Sr. President. Bon Dia, Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, bon dia senyors directors
generals, que són presents en aquesta compareixença, i a
tothom en general.

Començarem pel final, pels esports, hi ha unes quantes
preguntes breus que ens ha fet apuntar la seva compareixença.

Quant a l'Escola Balear de l'Esport, em sembla que s'hi
destinen 40 milions, m'agradaria saber quines partides s'hi
destinaran per assegurar la presència d'esportistes de les altres
illes a l'Escola Balear de l'esport, perquè sigui realment balear.
També voldríem saber quines disciplines, ja sabem les que s'hi
han incorporat l'any 97, quines disciplines noves, perquè hem
sentit a parlar de l'Escola d'Atlètisme i altres, s'incorporaran
al'Escola Balear de l'Esport durant l'any 98 i quina dotació es
preveu per a aquestes disciplines noves. Açò quant a l'EScola
Balear de l'Esport.

Dins el programa, dins l'explicació del programa que tenim
al llibre sobre el pressupost, hi ha una idea d'un pla de centres
i programes de tecnificació concertat amb les federacions i els
consells insulars. Ens agradaria saber de què consta, què vol dir
aquest pla de centes i programes de tecnificació en convenis
amb federacions i consells insulars que hem vist a l'explicació
del programa.

Una altra qüestió que volíem saber és quins programes
concrets, directament o en convenis amb la Universitat, es
pensen potenciar quant a esport universitari. Nosaltres creim
que si hi ha una milionada de despeses per a preparació de la
Universiada, l'esport universitari a les nostres illes pot ser que
sigui una competència molt exclusiva de la Universitat però
també creim que hi ha un deure del Govern balear d'incentivar
i impulsar aquest esport universitari. Quin tipus d'activitat,
d'acció o iniciativa tenen en aquest sentit per a l'any 98.

També hem vist dins els documents del pressupost que hi ha
prevista la celebració dels Primers Jocs Esportius a les Illes
Balears, ho hem vist previst dins els pressupostos per al 98, dels
Primers Jocs Esportius de les Illes Balears. Voldríem saber en
què consisteixen, naturalesa, contengut, pressupost, paper dels
consells insulars en aquests jocs esportius de les Illes Balears;
totes aquestes qüestions ens agradaria conèixer.

Ha fet referència també a les ajudes a federacions. Crec que
és manté més o manco el nivell d'ajudes a federacions d'aquests
darrers anys, quant a celebració de campionats de Balears i
ajuda a federacions en general. Aquestes ajudes arriben a un
20% de mitjana de les ajudes que demanen les federacions. Per
quin motiu es manté aquest percentatge global, de mitjana? Hi
ha federacions que tenen més ajuda i n'hi ha que en tenen
manco, per a celebració de campionats de Balears, perquè
nosaltres trobam que és una ajuda molt petita per a aquells que
la necessiten.

També ens agradaria saber per quin criteri hi ha aquesta
doble via d'ajudes als desplaçaments interinsulars, una via
de subvenció, desplaçaments, 11 milions, i una altra ajuda
de convenis amb clubs, també per a desplaçaments. Quina
és la causa d'aquesta doble línia d'ajuts, i que, lògicament,
aquesta línia d'ajuts encara no arriba al que seria el cent per
cent que, hauria de ser la participació del Govern balear a
l'hora de rompre aquest desequilibri que hi ha entre illes i
aquest cost principal dels esportistes de les Illes Balears.

I quant al pla d'extensió als municipis, el que són els
poliesportius i instal•lacions esportives, veim que els 198
milions d'enguany, com els 180 de l'any passat, més o
manco, els de l'any passat anaven destinats a municipis de
Mallorca, enguany veim que hi ha municipis de Mallorca,
d'Eivissa i Formentera, però no n'hi ha de Menorca, com
tampoc no n'hi havia (...) em sembla, en aquest sentit.

Voldríem saber si el catàleg d'instal•lacions esportives,
que s'havia de fer l'any passat, s'ha fet, si aquest tipus
d'inversions es fa segons el catàleg, segons les necessitats,
i una cosa concreta: com es planteja el govern balear la
participació en una reivindicació de Menorca, que és la
construcció d'un velòdrom a Ciutadella, que fa anys que s'ha
plantejada i per a la qual no s'han rebut ajudes. Si en aquest
pla d'extensió d'instal•lacions esportives es contempla
aquesta qüestió.

Passem ja a una altra qüestió. Tenim les notes molt
barrejades. 

Quant a cultura, ja ens ha dit la partida que anirà al nou
conservatori de música. Sembla que enguany, finalment, sí
que es començaran les obres, la intervenció per al nou
conservatori de música. Nosaltres voldríem saber si hi ha
partides d'inversions per al conservatori, no ho sabem del
d'Eivissa, però sí el de Maó, que també té plantejades
demandes d'inversions des de fa molts anys, si, apart
d'aquest conservatori de Palma, hi ha actuacions previstes
per al de Maó, quines són i quina partida pressupostària hi
ha destinada.

També, ja que el programa ho diu, que es tracta de
música, dansa i art dramàtic, quines partides
pressupostàries, inversions, de funcionament, hi ha previstes
per a dansa i per art dramàtic. Ho deim ca any, és una
pregunta que fem cada any, com que en els pressupostos
vostès ho posen, partida de música, dansa i art dramàtic, a
veure, amb dansa i art dramàtic què passa, és un poc aquesta
pregunta de sempre.
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Quant a la partida destinada a exposicions a la Llonja,
també és un poc la crítica de sempre. Ja l'any passat es va
aprovar una proposició no de llei en la qual es recomanava,
instava, el Govern a la "itinerinitat" de les exposicions, que
fossin itinerants a totes les illes. Com que la partida al centre de
la Llonja és la partida d'exposicions, en realitat, voldríem saber
quina par, quina partida pressupostària hi ha prevista per
convertir exposicions en itinerants, que tots els ciutadans de les
Illes en puguin gaudir. Açò seria una altra pregunta.

Després hi ha una altra qüestió, que és si es podrà emprar la
Llonja durant l'any 98 per a la realització d'exposicions. Com
està aquesta qüestió i, en el cas que les obres de rehabilitació
impedeixin la celebració o la realització d'exposicions, on
aniran destinades aquestes partides, si aniran destinades a
itinerari, per exemple, d'exposicions.

També volíem saber, dins el pressupost de l'any 98, quina
partida hi ha destinada al de sempre, a la biblioteca nacional o
a l'arxiu nacional de les Illes Balears, Can Sales, la rehabilitació
de l'edifici de Can Sales, quina inversió concreta hi ha prevista
per a l'any 98.

Després, també vostè ha parlat, ho ha dit a la primera
intervenció, d'un pressupost per facilitar els viatges, per facilitar
els desplaçaments, de caràcter interinsular relacionats amb la
cultura i art. Ja és un bon començament que es prevegi una
qüestió que mai no es preveia, aquesta necessitat d'ajudar al
desplaçament d'artistes, i és clar, com que no prenen part en
competicions interinsulars oficials, com és el cas dels
esportistes, com que la cultura i l'art no és competició oficial,
sinó una cosa mes de voluntat o de ganes de dur a altres illes
produccions. Quina partida concreta s'hi destinarà? No ha dit la
partida concreta, voldríem saber la partida concreta que es
destinarà a aquesta qüestió.

També, és clar, quant al tema de música, el finançament de
l'Orquestra Simfònica i de la Jove Orquestra es fa a través d'un
patronat o d'una fundació, em sembla que d'una fundació, i el
Govern balear hi participa, com hi participen altres institucions,
en aquesta fundació. Lògicament, per aquesta participació,
hauríem de demanar que l'Orquestra fos realment de les Illes
Balears, quant a la difusió de les seves produccions. L'any
passat, o enguany, hi havia d'haver unes actuacions de la Jove
Orquestra a Menorca i a Eivissa, no sé com va acabar a Eivissa,
però a Menorca, per una malaltia ocasional del director, no s'hi
van poder fer les actuacions. Quina previsió hi ha per al 98 des
del Govern, a partir del finançament, d'aportació econòmica
important a aquesta Orquestra Simfònica, Jove Orquestra, per
a la seva presència a les altres illes.

I també, quins projectes hi ha quant a l'Orquestra Simfònica
i quina traducció pressupostària hi pot haver per part del govern
des que hi ha un nou director que han plantejat una sèrie de
necessitats; ja sé que és més cosa de la fundació, però també el
Govern, com a membre de la fundació i com a director, gairebé,
d'aquesta fundació, ens hauria de saber contestar.

També veim en els pressupostos de l'any 98 que hi ha el
manteniment de la Fonoteca pública de Mallorca,
presentada com Fonoteca pública de Mallorca, jo em
pensava que era de les Illes Balears. Sembla que, si és de
Mallorca, seria lògic que fos del Consell Insular de
Mallorca, i que si fos de les Illes Balears, fos realment de
les Illes Balears i que tengués aquesta dimensió balear.
També, quin pressupost hi ha per a la fonoteca i a quin
sentit es destinen aquestes partides.

Quant a la qüestió d'educació, ja n'hemparlat molt en
plenaris, no hi entraré gaire perquè en la presentació dels
pressupostos ens presenten partides molt generalistes, supòs
que perquè les negociacions es feien a la vegada que els
pressupostos i que no hi ha hagut temps per presentar uns
pressupostos més concretats a cada partida, vostè els ha
concretat una mica, i nosaltres, lògicament, si ja estam en
contra com han vengut dotades les transferències,
lògicament hem d'estar en contra d'aquestes dotacions
pressupostàries, i he de dir que són a causa de la mala
dotació econòmica de les transferències. Deixem açò apart,
ja n'hem rallat molt, i ja, durant l'any 98, farem un
seguiment dels pressupostos d'educació, perquè ara és
impossible, amb la documentació que vostès ens han
facilitat, entrar-hi més a fons.

Però sí que vostè ha fet esment d'una qüestió en la qual
m'agradaria entrar breument. Ha indicat que posaran en
marxa un pla de beques per als desplaçaments d'estudiants
de les Illes a Mallorca i dels estudiants de les Illes a fora per
a aquelles disciplines, per a aquells estudis, que no es poden
cursar a les Illes Balears. Em sembla bé, em sembla bé, és
una reivindicació tan antiga com nosaltres, i ja era hora que
el Govern balear fes cas d'aquesta reivindicació dels
estudiants i dels partits polítics. Vostè ha indicat que
posaran 100 milions de pessetes per a aquesta qüestió.
Nosaltres, que hem fet un seguiment bastant fort d'aquesta
qüestió, hem calculat que, avui per avui, hi ha, de les altres
illes que han d'estudiar a Mallorca com de les illes que han
d'estudiar a fora, uns 4.000 estudiants, afecta uns 4.000
estudiants, aproximadament. Els 100 milions dividits per
4.000 fan 25.000 pessetes, o sigui, comprengui que està bé
com a voluntat, però que és clarament insuficient per a les
necessitats, ja que un curs universitari ve a costar 700.000
pessetes, que és un percentatge molt petit per al que
realment es necessita. Si és una primera passa, està bé, però
l'em de veure concretada en anys posteriors, i voldríem
sentir de vostè que aquesta seria només una primera passa,
perquè el problema és molt més greu que el que aquesta
primera passa ajudarà a corregir.

Quant a normalització lingüística, he comptat una mica
la distribució pressupostària dels 528 milions, i me'n surten
220, o 230. Ens agradaria saber quin objectiu tenen els
altres 300 i on aniran a parar.
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Quant al Consorci per a la llengua, he de dir que amb 150
milions... Vàrem presentar ahir, o despús-ahir, una proposició
no de llei perquè el Govern derogui el decret de creació del
consorci. Per tant, poca cosa li n'hem de dir. Lògicament, un
consorci que no té en compte ajuntaments, que no té en compte
consells insulars, que no té en compte entitats com l'Obra
Cultural Balear és un consorci fet contra ajuntaments, contra
consells insulars, contra l'Obra Cultural Balear. Si aquesta és la
política lingüística del Govern balear, malament. Per tant, que
dediquin 150 milions al Consorci no és el problema, el
problema és el que serà aquest consorci, i en aquest sentit va la
nostra crítica, i no tant a la qüestió econòmica, sinó a la qüestió
de contingut polític d'aquest consorci.

Quant als plans pilot, més o manco vénen a mantenir el
nivell d'assignació pressupostària d'altres anys. A mi
m'agradaria saber si els plans pilot per a l'any 98 seran el model
de plans pilot de l'any 96 o si seran el model de plans pilot de
l'any 97. Li he de dir que jo no m'atreviria a dir del que s'ha fet
l'any 97 pla pilot, diguem-ne subvencions a ajuntaments per a
accions municipals, el que sigui, però no diguem plans pilot al
que són petites subvencions a actuacions municipals. No té res
a veure amb la filosofia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, per favor, vagi acabant.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí.

No té res a veure amb la filosofia del pla pilot original.

Quant als sis milions que es dediquen al cinema en català,
no sé si són sis milions dedicats a traducció, a doblatge en
català de pel•lícules, o si té plantejat el govern algun acord amb
la Generalitat de Catalunya o amb productores per aprofitar el
doblatge de pel•lícules en català fora d'aquí, a partir de
convenis amb la Generalitat o amb productores, perquè aquests
sis milions retin més, perquè siguin realment productius,  o si
només serà una cosa simbòlica i amb dos o tres doblatges ja
passarem pàgina a aquesta qüestió.

També ens ha preocupat la qüestió dels 75 milions al Museu
d'Art Contemporani, d'aportació. Ens agradaria saber què vol
dir aquesta aportació de 75 milions al Museu d'Art
Contemporani, com serà la participació del Govern balear,
d'aquesta comunitat autònoma, al Museu d'Art Contemporani,
i amb quina finalitat hi donen aquests 75 milions de pessetes.

Tenia altres preguntes. Lògicament, ja ens han cridat
l'atenció. Per tant, ho deixarem aquí, i esperarem la resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. El president no li ha cridat l'atenció, li
ha demanat que acabàs, perquè vostè tenia deu minuts i en
aquestos moments ja n'hi havia disset.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Per seguir una mica l'ordre que ha
emprar el Sr. Portella, contestaré les qüestions concretes,
alguna de les quals, molt específica, em botaré, Sr.
President, per si després podem donar la paraula als
directors generals de Cultura i d'Esports perquè contestin
aquestes qüestions concretes.

En el tema d'esports, vostè ha mencionat per què no es
fan instal•lacions esportives a Menorca. De les que s'hi fan,
de les que s'hi han fet en els darrers anys, annexos a
instal•lacions educatives, idò, no se n'hi fan perquè
afortunadament, a Menorca, tots aquests equipaments s'han
acabat. A Menorca hi ha completa la xarxa d'instal•lacions.
Per això mateix, enguany, amb la inauguració del
poliesportiu de Mercadal varen acabar aquestes actuacions
a Menorca, hi queden les que s'han pressupostat per a l'any
que ve a Mallorca i a Eivissa, i quedaran per a l'any 99 dues
actuacions més a Mallorca i una, la darrera, a Eivissa.

En tema de cultura, educació, nosaltres hem fet un esforç
inversor en els conservatoris d'Eivissa i de Menorca. No s'ha
pogut concretar a Menorca, com s'ha concretat a Eivissa,
perquè a la vegada que hi havia pressupostada aquesta
quantitat, crec recordar, de memòria, que estava entre 10 i
15 milions de pessetes, s'efectuen les obres de tota aquella
zona, i possiblement la remodelació, que jo crec que és
bastant ambiciosa, per deixar les instal•lacions en
condicions, l'haurem d'ajornar per enguany, però sí que,
efectivament, és la nostra intenció deixar el conservatori de
Maó, el conservatori de Menorca amb la qualitat i amb les
instal•lacions que naturalment es mereix.

Quant a la pregunta que vostè ha fet sobre el títol del
conservatori, que es un títol estàndard, en referència a la
dansa i a l'art dramàtic, naturalment una cosa són els títols
i una altra, que el nostre esforç pressupostari per als propers
anys se centra en mantenir les infraestructures que tenim i
en construir un nou conservatori. Per tant, no ens plantejam
la possibilitat d'afegir nous ensenyaments a l'oferta que ja
s'hi fa.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 47 / 13 de novembre del 1997 1189

Parla vostè de la necessitat de fer exposicions itinerants.
Enguany s'han fet exposicions itinerants. Dilluns vaig ser a
Eivissa, vila, inaugurant una exposició que va néixer d'Eivissa,
que ha passat per Menorca, per Mallorca i per Formentera.
L'any que ve hauríem de fer el mateix esforç amb artistes
menorquins, per fer una mostra itinerant d'artistes menorquins
per totes les altres illes, i, en qualsevol cas, jo estic d'acord amb
vostè que s'ha de fer un esforç inversor, un esforç pressupostari,
en tot el que no és Mallorca i en tot el que no és Palma, i en
aquest sentit mai, o segurament en molt temps, no arribarem a
l'esforç que seria necessari, però en fem, i, en qualsevol cas,
crec jo que es pot parlar que no en fem, que enguany sí que
hem fet exposicions itinerants i que l'any que ve aquest mateix
model d'exposició, que jo crec que ha tengut un èxit
considerable, d'artsites eivissencs, s'hauria de fer amb artistes
menorquins.

Em parla vostè sobre com es podrà o no emprar la Llonja.
Nosaltres no podem dir  a dia d'avui si les obres de la Llonja es
començaran o no l'any que ve. Naturalment, si aquestes obres
comencen, s'haurà de replantejar la programació de la Llonja,
i, com és natural, si no es fa la inversió que hi havia
pressupostada per a exposicions a la Llonja, s'hauran de fer
exposicions a una altra banda, però amb aquest mateix concepte
d'exposició.

Parla vostè sobre quina inversió tenim pressupostada per a
la biblioteca de Can Sales. Nosaltres no hi tenim res
pressupostat perquè el nostre esforç ha acabat ja. Nosaltres ens
vàrem encarregar de finançar les prospeccions geològiques i
arqueològiques. Nosaltres hem pres l'acord en el Consell de
Govern de cedir el solar al ministeri, perquè és qui ha de fer les
obres, i aquest acord s'ha de veure avalat en la llei
d'acompanyament de pressuposts, perquè puguem cedir aquest
solar a l'Administració de l'Estat, i esperem que l'Estat es
comprometi en breu  a iniciar aquestes obres.

Ha parlat vostè dels desplaçaments no només per a entitats
esportives, sinó per a entitats culturals. Repetesc que nosaltres
farem.

Ha parlat vostè dels desplaçaments, també, no només per a
entitats esportives, sinó per a entitats culturals. Repetesc que
nosaltres farem aquest esforç, donarem resposta a la demanda
que hi ha en aquest sentit. 

Em parla vostè del finançament en relació al pressupost de
la Fundació Illes Balears per la Música i la programació que
pugui fer-se a Menorca i a Eivissa. Miri, jo no puc ni vull
donar-li la meva opinió respecte de les actuacions que fa
l'Orquestra a Menorca i a Eivissa; naturalment que el meu desig
seria que el que ja es fa, que sí que es fa, fos més nombrós, però
això és un assumpte que s'hauria de decidir a la Junta Directiva
o ho haurien de decidir els patrons de l'Orquestra, i jo no som
més que el president de la Junta; hi ha altres institucions a la
Fundació i, en qualsevol cas, a mi sí que m'agradaria,
personalment, que hi hagués més actuacions a les altres illes,
però jo no puc, des d'aquí ni com a conseller, prendre un
compromís perquè aquesta és una junta en la qual hi ha presents
altres administracions i, naturalment, no ho faré.

Vostè ha parlat, en matèria d'educació universitària, de
les beques, d'aquests 100 milions de pessetes que
destinarem als estudiants d'altres illes. Jo crec que és molt
important, malgrat que mai no arribarem a solucionar o a
compensar tots els problemes que representa la nostra
insularitat. Jo crec que és molt important anar donant
resposta especialment als que pateixen la doble insularitat,
o la triple insularitat, especialment als estudiants de
Formentera i, després, als estudiants d'Eivissa i de Menorca;
també als de Mallorca que van a estudiar a la península
però, especialment, als d'Eivissa, Menorca i Formentera.
Què el nombre d'estudiants és elevat? També d'aquesta xifra
que vostè ha donat molts d'ells estudien a la península
carreres que es poden estudiar a la Universitat de les Illes
Balears, la qual cosa, com a opció, em sembla fantàstica
però, naturalment, nosaltres no podem subvencionar allò
que es pot estudiar a la nostra comunitat. Vull dir que aquest
esforç, com tots els esforços que es fan en ensenyament,
sempre quedarà curt. Jo crec que passar de 0 a 100 milions
de pessetes és un bon esforç i voldria remarcar que hem de
pensar, a l'hora de decidir com han d'anar aquestes ajudes,
a quins conceptes, que per al Govern l'objectiu primordial
és ajudar els estudiants de les illes que no són Mallorca.

Vostè em diu que li falten, a les xifres que jo he donat,
300 milions en matèria de normalització lingüística. Jo,
quant a capítol 6, crec que li he parlat de quasi tots els
programes menys, aproximadament, uns 150 milions de
pessetes; ja li dic que en matèria de normalització
lingüística es necessita una certa flexibilitat per atendre
temes concrets i també hi haurà una partida gran per fer
front a la inversió que vostès hauran sentit que vol fer el
Govern a la xarxa de repetidors de televisió a totes les illes
per garantir la qualitat de la recepció de la imatge de totes
les emissores de televisió i ràdio, especialment catalanes i
també valencianes.

Em diu vostè a veure si els plans pilot de normalització
seran més semblants als del 97 que als del 96. Jo crec que el
pla pilot del 97 és més adequat a la realitat, és més acurat;
no crec que això sigui, en absolut, cap queixa o cap crítica
al pla del 96, jo crec que amb plans d'aquest estil cada any
es pot millorar i estic segur que serà més semblant al del 97
però que serà millor perquè el nostre desig és que cada
vegada aquesta convocatòria respongui més a les necessitats
dels nostres municipis.

A esmentat també vostè a què aniran destinats els 75
milions de pessetes del Museu d'Art Contemporani. El
Museu d'Art Contemporani jo crec que és una iniciativa
molt bona per a la cultura, per a l'art, per a les Balears i,
especialment, per a la ciutat de Palma. És una iniciativa
privada on participaran administracions, el Govern vol
participar-hi amb aquesta xifra al llarg de tres anys que,
quasi en el 100%, servirà per finançar la construcció
d'aquesta infraestructura.
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I jo, Sr. President, si m'ho permet, ja per als temes que no he
toca, m'agradaria que pogués donar la paraula al director
general d'Esports i al de Cultura.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el director general
d'Esports, Sr. Ventura Blanch; però jo li demanaria que fos el
més concret i ràpid possible. Moltes gràcies.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'ESPORTS (Ventura
Blanch):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, Sr. Portella, jo li volia
contestar al tema que m'ha demanat sobre tecnificació, que es
manté la mateixa xifra de tecnificació amb convenis amb les
diferents federacions; evidentment es contempla la mateixa
xifra, però és cert que hi ha menys centres de tecnificació, ja
que han passat a ser centres d'alt rendiment; com vostè bé ha
dit, tenim set escoles superiors que abans pertanyien a centres
de tecnificació de les diferents federacions i, en aquest moment,
són centres d'alt rendiment amb un pressupost a part. Això vol
dir que els mateixos doblers que nosaltres hem mantingut amb
vuit centres de tecnificació, enguany els mateixos doblers seran
per menys centres de tecnificació, ja que els altres han passat a
centres d'alt rendiment. Per tant, jo crec que la xifra ha
augmentat, en aquest sentit, perquè ha augmentat la xifra per
menys federacions i ha augmentat quant a escoles d'alt
rendiment.

Quant a les ajudes que vostè ha dit que es repartien de
viatges entre illes, 11 milions a capítol 4, i en el capítol 6,
mitjançant convenis amb federacions, els altres 19 que resten,
jo li donaré una explicació que crec que vostè comprendrà. A
partir d'aquests moments nosaltres farem convenis directes amb
els respectius clubs que participen a lligues entre illes, o sigui,
a illes de la Comunitat Autònoma, i que estan ratificades per la
Direcció General d'Esport. Farem aquest conveni amb aquests
equips de tercera divisió, amb aquests equips de bàsquet que
juguen a la segona divisió, tan masculins com femenins, i al
capítol 4 hi ha 11 milions de pessetes que seran per a les
diferents competicions que tenguin unes lligues que siguin
minoritàries. Vostè bé sap que les lligues més importants que
tenim a les nostres illes són les de futbol, tercera divisió, que és
la problemàtica que s'ha suscitat no fa molt, la lliga de bàsquet
i la lliga de bàsquet femení que sortirà a partir del 98. Això és
la diferència que hi ha entre les dues partides perquè si
nosaltres hem de fer conveni directe no el podem fer a través de
capítol 4 sinó que el feim a través de capítol 6.

Quant a l'Escola Balear de l'Esport, li diré que aquesta,
com diu, és l'Escola Balear de les illes de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Concretament l'Escola
s'ha desplaçat a totes les illes, ha explicat els seus
programes i, concretament, li he de dir que tres cursos de
formació que es faran l'any 1998 es faran a l'illa de
Menorca, i ja s'han explicat en el Consell Insular de
Menorca, s'han explicat a la premsa de Menorca i s'han
explicat a totes les delegacions insulars de Menorca
aquestes actuacions.

Pel que fa als esportistes de les escoles superiors li he de
dir que ja en tenim, de Menorca i d'Eivissa; el que passa és
que no podem confondre el que és un esportista d'alt
rendiment amb el que és un esportista normal i corrent, que
es podria dividir la quantitat mateixa a Eivissa, Menorca i
Mallorca. Quan parlam d'alt rendiment podria ser
perfectament que un any hi hagués més esportistes d'alt
rendiment a Menorca, a Eivissa que a Mallorca i hi haurà
anys que n'hi haurà més a Mallorca que a Eivissa i Menorca.
En aquests moments jo li puc dir que en David Saura de
Menorca està com esportista d'alt rendiment en una escola
superior, que es la Superior de Vela, està en igualtat de
condicions a l'Escola Nacional de Vela Calanova i participa
amb dos tècnics -que jo crec que són tècnics qualificats- que
són el Pepote Ballester, medalla d'or, i en Jordi Calafat, que
també és medalla d'or. A més, tenim també dues tennistes
de Ciutadella, concretament, que són a l'Escola Superior de
Tennis i que, a més, estan internes al Centre de Calanova i,
a més a més, (...) els estudis i tenen un tutor els vespres per
a la continuïtat dels seus estudis. A més també li vull dir
que dins el professorat que tenim a les escoles superiors, a
partir del mes que ve tendrem un tècnic, concretament de
Ciutadella, que serà el seleccionador de carretera de
ciclisme, que es en Pere Barceló. Jo crec que està bastant
clar que l'Escola Balear de l'Esport és una escola de totes les
illes i queda reflectit en això que li dic.

Quant a allò que vostè deia de les inversions en
infraestructures, li diré que el Pla  (...) com bé ha dit el
conseller, està finalitzat a tots els municipis de Menorca,
tots els municipis de Menorca tenen un pavelló i, a més, allò
que vostè deia del velòdrom li he de recordar, i vostè ho sap
perquè és conseller de Menorca, que el Pla d'equipament i
infraestructures esportives no pertany al Govern balear sinó
que està transferit als consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director General, i gràcies, Sr. Conseller,
per les seves explicacions.

Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula...

Perdó, em demana la paraula el director general de
Cultura, el Sr. Jaume Gil. Té la paraula, però té dos minuts.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE CULTURA I
POLÍTICA LINGÜÍSTICA (Jaume Gil):

Gràcies, Sr. President. Telegràficament, dues qüestions que
ha deixat sense contestar el conseller. Fonoteca pública de
Palma és una estructura que depèn de la Biblioteca pública de
Palma i que, per política de gestió, aquí hi té una presència
autònoma. En canvi la situació de Menorca és que està lligat i
la política de direcció ha anat a minvar aquest servei donant
prioritat a altres serveis com la sala de lectura o com el servei
de préstec d'audiovisuals. 

En el tema de cinema en català, què farem? L'experiència
d'enguany és que hem fet el conveni del cicle de cinema infantil
amb Sa Nostra, que ens ha aportat que 10.000 alumnes hagin
participat en aquest cicle, amb 10 sessions a Menorca i a
Eivissa, i tenim la qüestió del doblatge de la pel•lícula
"Hèrcules" que és una experiència nova, un conveni a dues
bandes amb exhibidors i amb la Generalitat de Catalunya per
participar en el cost d'aquest doblatge. Per tant, una vegada vist
com funciona treurem conclusions. Al dia d'avui, abans de
començar l'estrena d'aquesta pel•lícula han confirmat uns 3.500
alumnes la participació en la promoció que fa la Conselleria
d'aquesta pel•lícula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gil. Ara sí, pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM té la paraula el diputat Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, senyors directors
generals, senyora secretaria tècnica, bé, els pressupostos ens
presenten els responsables de la Conselleria de Cultura, en un
primer cop d'ull, una lectura atenta, més que un primer cop
d'ull, ens permet interpretar que es tracta d'uns pressuposts que
anomenaríem continuïstes. Encara que el 96 es va afegir una
partida important que va ser el resultat de la transferència de la
competència d'ensenyament universitari i enguany s'hi ha afegit
la transferència de la competència no universitària que,
evidentment, trastoca pressupostàriament a nivells quantitatius
de manera considerable la Conselleria, és evident que els
programes que existeixen des de sempre en gran part continuen
essent els de sempre. 

Creim que no hi ha motius per a una excessiva satisfacció
perquè, en gran part, any rera any es repeteixen les mateixes
mancances. Per exemple es repeteix la mancança en la
realització de les grans infraestructures que tanta falta fan a les
Illes Balears i que la seva realització es converteix en
inacabable; probablement hi ha sessions de presentació de
pressupostos dels respectius consellers de Cultura en les quals
temes com Can Salas, Conservatori, inversions als museus de
Mallorca, Menorca, etc., etc., han aparegut un any rera l'altre.
Afortunadament sembla que aquesta vegada va de veritat en la
qüestió del Conservatori i, evidentment, allò que demanaríem
és que el Govern i la conselleria a què correspon en primer
terme, siguin una mica, diríem, motors a fi de que les coses
s'accelerassin.

Després, així com l'any passat el conseller Flaquer, quan
va fer la seva presentació de pressupostos, va insistir bastant
en el fet que hi havia tota una sèrie de projectes legislatius,
enguany el conseller no ha dit absolutament res de projectes
legislatius i ho entenem, perquè resulta que el compromís
del Sr. Flaquer de l'any passat que, ni més ni manco,
passava per donar paraula que l'any 97, ni més ni manco que
quatre o cinc lleis que fan referència a matèria educativa i
a matèria cultural serien aprovats per aquest parlament, això
no és així. Alguns d'aquests projectes de llei, als quals ja
s'han presentat les esmenes fa mig any llarg, dorm el somni
dels justos i, lògicament, enguany el conseller no en podia
parlar perquè hi ha massa compromisos incomplerts en
matèria legislativa. 

Després, una altra cosa que trobam que és característica
d'aquests pressuposts i que ja és característica de
pressuposts anteriors, especialment a l'àrea de normalització
lingüística, és que hi ha una gran quantitat de partides
absolutament deslligades de programes concretats. El Sr.
Portella ja ho ha esmentat i jo insistiré una mica més. Una
altra gran mancança que trobam en aquests pressuposts i
que ja és secular -si no secular, periòdica- és la ignorància
absoluta dels consells insulars que no existeixen, segons
aquests pressupostos i, per tant, em sembla que no són
esmentat més que d'una manera molt telegràfica, em sembla
que a l'apartat d'esports.

Així i tot també voldria dir una altra cosa, i és que tots
ens hem de felicitar del creixement dels pressuposts, un
creixement que no tan sols sembla que es produeix perquè
s'han incrementat les competències de la Conselleria en
ensenyament no universitari, enguany, i en universitari l'any
passat, sinó perquè sembla que en termes globals la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha millorat el seu
finançament i a mi em diuen que ha millorat,
aproximadament, en un 20% el seu finançament, al marge
de competències noves que pugui haver rebut. Aleshores,
em preocupa, em resulta inexplicable que aquesta millora
del finançament de la Comunitat Autònoma i de cadascuna
de les seves àrees -i el conseller ha parlat que,
concretament, Cultura tenia un augment no sé si he vist de
devers un 15 o un 20% més respecte als pressuposts dels
anys anteriors- això no tengui cap tipus de repercussió sobre
els consells insulars, que jo entenc que les competències que
varen rebre a partir de gener de l'any 95 no poden ser només
objecte d'un increment d'acord amb l'IPC, sinó que han de
ser incrementades aquestes partides també en la mesura que
el finançament global de la Comunitat Autònoma
s'incrementi.

Una vegada fet aquest preàmbul introductori, passaria
pels diferents sectors, per les diferents direccions generals
de la Conselleria. 
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Respecte a Educació voldria plantejar concretament dues
coses. Una primera cosa fa referència a la formació musical; si
no ho he entès malament -i per ventura ho he entès malament-
el conseller ha parlat del fet que s'hi destinaran 564 milions de
pessetes dels quals jo he entès que 220 eren per al Conservatori,
i m'agradaria saber els altres doblers quin destí concret tendran
i, concretament, dins aquest destí concret, dos aspectes molt
particulars que són quines quantitats es destinaran enguany per
dotar de beques els estudis musicals fets fora de Mallorca,
aquells alumnes que ja han passat pel Conservatori, que ja no
poden aprendre res més en el Conservatori ni adquirir noves
titulacions, quina partida se'ls destinarà? A la vegada també
m'agradaria saber quina serà l'aportació enguany a les escoles
municipals de música, que supòs que s'inclouen dins aquest
paquet global de formació musical. 

I una cosa que tenc molt d'interès a saber: el conseller ha
parlat del fet que, amb la transferència de la competència de
l'ensenyament no universitari, també ha arribat una partida de
1.500 milions de pessetes. Era molt just i necessari, i ben
d'hora, que arribàs. Això són els famosos serrells lingüístics que
hi ha comunitats autònomes que tenen des de temps bastant
llunyà, ja, i vostè ha dit que aquests 1.500 milions de pessetes
han de servir per a l'aplicació del model educatiu bilingüe. Jo
li demanaria que detallàs una mica a quins programes concrets
es destinaran aquests doblers, a quines accions concretes es
podrà donar suport amb aquests doblers, perquè crec que
aquesta qüestió és molt important i, evidentment, dir 1.500
milions de pessetes per aplicació de model educatiu bilingüe és
gairebé no dir res, i a mi m'agradaria una ampliació
d'informació per part del Sr. Conseller.

Passem al departament de Cultura. Estic molt content, molt
satisfet, d'aquest anunci del Govern de la creació d'una partida
per donar suport als desplaçaments entre illes i entre illes i la
península a tots els col•lectius i a totes les persones que a títol
individual puguin fer una tasca de projecció de la seva
creativitat, de la seva producció cultural, més enllà de l'àmbit
estricte de l'illa a on resideixen. La veritat és que nosaltres
havíem sol•licitat aquesta partida cada any -és el tercer any que
jo particip en una discussió o en un debat de pressupostos- i, a
més a més, fins i tot l'hem defensada a nivell de proposicions
no de llei en el Ple del Parlament. A nosaltres sempre ens ha
semblat evidentíssim que el Govern balear havia d'assumir
aquesta funció i, per tant, ens n'alegram; ens alegram que el
Govern hagi assumit aquesta tasca de projecció de la cultura de
cada illa sobre les altres illes, d'interrelacionar culturalment les
illes i de projectar la cultura de les illes cap a l'exterior, és una
cosa que feia absolutament falta i que els consells insulars no
tenien recursos per fer ni tampoc en varen rebre en el moment
de les transferències. 

Ara bé, dit això, i la felicitació és absolutament sincera,
també pensam que primer vostès haurien de concretar quina
partida, aproximadament, pensen que poden destinar a
aquesta qüestió, i també seria lògic, ens sembla, i deim
lògic, que s'hi implicassin els consells insulars i que aquests
i Govern balear elaborassin conjuntament un cert programa
d'intercanvis culturals entre les illes i que establissin una
mínima reglamentació de la projecció de la cultura de les
illes cap a l'exterior, i això convendria que ho fessin tots
perquè probablement evitaria que aquesta partida es pogués
anar gastant a cost de peticions, per dir-ho d'alguna manera,
que a vegades per ventura culturalment no són tan
justificables com les altres i que quan arribassin les que són
justificables culturalment ja no hi hagués partida.

En cultura també voldria dir una altra cosa que fa
referència a l'Institut d'Estudis Baleàrics; aquest, que em
sembla que manté una partida semblant a la de l'any passat,
a l'època final del conseller Rotger s'havia de convertir en
un centre totalment al servei de les polítiques de
normalització lingüística. El conseller Rotger se'n va anar i
aquesta tasca no la fer l'Institut d'Estudis Baleàrics. El
conseller Flaquer no va desdir aquesta tasca que
suposadament li havia estat encomanada, i a mi m'agradaria
ara saber quina és exactament, segons el Govern, la funció
que correspondria a l'Institut d'Estudis Baleàrics tenint en
compte que no se li ha arribat a encomanar de veritat
aquesta tasca; possiblement ara no té sentit, amb l'existència
del consorci. A més hi ha una llei d'I+D, de recerca i
desenvolupament, que d'alguna manera marcarà les línies de
feina del Govern en aquest camp i, a més, s'ha prescindit de
l'Institut d'Estudis Baleàrics. A mi m'agradaria saber si
vostès tenen clares quines són les funcions de l'Institut
d'Estudis Baleàrics i si tenen clar el paper que ha de tenir
dins el context de la política cultural global. És una pregunta
que m'agradaria que em contestàs.

Passem ara a l'apartat de normalització lingüística.
Evidentment aquest apartat experimenta un creixement, ha
dit vostè; jo li puc assegurar en nom del nostre grup que ens
n'alegram; fa molta falta invertir en normalització
lingüística perquè estam en una situació prou precària i prou
lamentable en molts d'aspectes, i vostè, després d'haver
anunciat que aquest programa de normalització lingüística
té una dotació de 529 milions de pessetes, ha esmentat
diversos programes concrets, nom i partida. Jo els he anat
anotant, el Sr. Portella sembla que també, els he sumat, m'ha
sortit una quantitat semblant a la del Sr. Portella, a mi m'han
sortit exactament 232 milions de pessetes, però resulta que
la partida en té 529, i això vol dir que en queden 297 sense
estar adjuntats a programes concrets. Ja passava l'any passat
i enguany continuam en la mateixa línia que jo diria que
s'incrementa. Això, a mi particularment i al nostre grup, ens
sembla inacceptable. És a dir, jo crec que aquesta partida
tan considerable, quasi 300 milions de pessetes, vostès se la
reserven, vostè diu que es tracta de tenir flexibilitat; jo
també en som partidari, d'una certa flexibilitat; el problema
és que, en aquest cas, la flexibilitat passa el 65%, gairebé,
de la partida i, evidentment, probablement és una flexibilitat
excessiva. Jo demanaria que vostès intentassin concretar els
programes de normalització lingüística, els fessin públics,
entre altres coses per facilitar a les altres administracions
insulars, municipals, una informació sobre el camp de joc en
el qual vostès es mouran a fi que les institucions que no són
el Govern balear puguin triar, també, unes determinades
àrees de joc per poder anar fent els seus programes de
normalització lingüística si és que els volen fer i tenen
recursos per fer-los.
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D'altra banda a mi em sembla que aquí passa una cosa i és
que, evidentment, vostès saben que la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, suposadament no té competències en política
cultural més enllà de la gestió dels centres, més enllà de la tasca
aquesta d'interrelació entre les Illes i projecció cap a l'exterior,
però, clar, vostès, lògicament, no deixen de voler fer política
cultural, i aleshores aprofiten aquests recursos que estan situats
a les partides de normalització lingüística per fer en realitat
política cultural en molts d'aspectes, que a mi no és que em
pareixi malament, perquè hi ha tantes coses a fer en política
cultural, en donar suport a la cultura, que com més n'hi aboquin
millor. El que passa és que m'agradaria que quedàs al
descobert, i que es repartissin realment els papers entre les
institucions, que és que s'hauria de fer.

Fa unes setmanes, i gràcies a una iniciativa del Sr. Portella,
vàrem poder saber quin ús concret s'ha fet en gran mesura de
les partides de normalització lingüística, em sembla que era en
referència -o no hi és, en Portella?- no sé si era en referència al
95 o al 96, ara no m'en record. En qualsevol evidentment crec
que el Govern té l'obligació de concretar aquests 300 milions de
pessetes d'aquesta partida de 529, què pensen fer-ne i concretar-
ho ja, no al final de l'any, quan puguem fer un repàs al
pressupost.

D'altra banda, una cosa que voldria fer-los observar -jo
supòs que en són conscients, però em sent com a obligat a dir-
ho- és que un govern que compta amb una partida de 529
milions de pessetes per a normalització lingüística i que compta
amb una altra partida de 1.500 milions de pessetes per aplicar
la normalització lingüística en l'àmbit educatiu, ja és un govern
que comença a tenir molts de recursos per destinar a aquesta
finalitat. Evidentment que ens alegram que hi hagi tants de
recursos, però supòs que com conscients tots que ara ja tocarà
veure's la política de normalització lingüística. Ja no podrà ser
com a anys anteriors, en què semblava que sempre hi podia
haver excuses, no havia transferit l'Estat aquesta quantitat, no
hi havia recursos... Ja n'hi ha, de recursos, i per tant ja política
ment serà absolutament indefensable que la política lingüística,
la política de normalització lingüística no es vegi.

A mi m'ha semblat que dins l'apartat de normalització
lingüística vostès no hi havien inclòs -em sembla que vostè
quan ha anomenat programes concrets no n'ha anomenat cap-
programes que facin referència a normalització lingüística en
els mitjans de comunicació. M'agradaria saber si és que
consideren que aquestes partides referides a mitjans de
comunicació en realitat no són competència de l'àrea de cultura,
i per tant de la Direcció General de Cultura i Política
Lingüística, sinó que són cosa de Presidència, i hi ha milions i
milions dedicats a mitjans de comunicació i normalització
lingüística, i és perquè en realitat conceben la relació del
Govern amb els mitjans de comunicació com una relació més
de signe polític que una relació de signe, per dir-ho d'alguna
manera, administratiu lligat a programes concrets que s'hi
puguin desenvolupar.

Concretament, em resulta inexplicable que vostès dins les
seves partides pressupostàries no hagin establert partides per
a totes les publicacions periòdiques en llengua catalana, per
exemple, de les diferents illes i de diferents nivells,
començant pel Diari de Balears, que surt cada dia, i que és
el resultat d'un esforç empresarial absolutament admirable,
i que probablement requereix uns ajuts de les institucions
públiques. Vostè enguany s'ha oblidat de Voltor, Supòs que
s'ha oblidat de Voltor pels nous plans que tenen sobre les
xarxes, etcètera. Però, clar, és que l'any passat en els
pressupostos de cultura el nom de Voltor va sortir diverses
vegades, cada vegada que va sortir la compareixença del
conseller que el va precedir va sortir que a Voltor se li
assignaven 15 milions de pessetes, que vostè deu saber que
de l'any 97 encara no ha rebut la societat Voltor d'una
manera que políticament s'hauria d'explicar, per què no l'ha
rebut. Després tot el món de la premsa forana, i tots els
programes d'introducció de la llengua catalana com a
llengua utilitzada a la ràdio, a la televisió, als mitjans de
comunicació radiofònics, etcètera, en la mesura que pugui
respondre aquesta relació amb els mitjans de comunicació
uns objectius de normalització lingüística ens semblaria
lògic que fossin aquí. D'altra banda, i dins aquest apartat de
normalització lingüística, però també més global en termes
de l'àrea de cultura, ens agradaria saber on tenen col•locades
les possibles partides que puguin destinar a publicitat, o si
és que les tenen totes també transferides a Presidència
perquè allà serà on políticament en gran part es decidirà on
ha d'anar a parar cada cosa.

També m'agradaria, i com a cosa global en termes de
cultura, que m'explicassin quins són els estudis, perquè van
sortint partides a les diferents àrees dedicades a l'encarrec,
a la realització d'estudis tècnics diversos, m'agradaria que
em digués, tant en relació a l'aplicació del model d'educació
bilingüe com a possibles estudis tècnics relacionats amb la
recepció de les competències de l'ensenyament no
universitari, com en totes les altres qüestions que puguin
vostès tenir plantejades, quins són els estudis de més
envergadura econòmica i de més importància política que hi
ha, per dir-ho d'alguna manera, davall les partides que aquí
purament i simplement són anunciades amb una xifra, un
concepte i una quantitat, i que lògicament per a una persona
que ha llegit els pressuposts, no són aclaridores. M'agradaria
que vostè m'explicàs quins estudis tècnics de més volada hi
ha darrere aquests pressupostos.
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Finalment, i per acabar, passaríem a l'àrea d'esports. A mi
amb l'àrea d'esports em passa un cosa, i és que és una mica que
aquest repartiment de competències entre Govern balear i
consells insulars, semblava que el Govern balear gestionava
centres de titularitat pròpia i d'àmbit balear, gestionava o
donava suport al que podríem dir manifestacions esportives,
grans esdeveniments diuen vostès, (...), escoles, però en principi
semblava que el que és pròpiament esport base era una cosa que
corresponia als consells insulars. A mi m'agradaria saber a
veure si no és així, a veure si la competència en esport base és
compartida entre Govern balear i consells insulars, si és un
resultat de convenis entre Govern balear i consells insulars les
intervencions que pugui fer el Govern balear en matèria de
foment i de facilitació de la pràctica de l'esport base, o si en
realitat cada institució s'ho munta a partir dels recursos que té
com vol, i obviam una mica el possible repartiment de papers
que la cessió de transferències d'alguna manera determinava.

Una cosa que també que voldria...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, jo li he de demanar que vagi acabant...

EL SR. PONS I PONS:

D'acord, Sr. President. Em queden tres cosetes concretes, en
dos minuts he acabat, o amb manco i tot.

També ens sembla que a un pressupost d'esports, que si no
vaig equivocat té 1.400 milions de pessetes, destina exactament
11 milions de pessetes a subvencionar els desplaçaments
interinsulars. Creim que és una quantitat excessivament
escassa, i no acabam d'entendre que no es pugui ampliar amb
un pressupost global de tanta envergadura.

I ja per acabar, m'agradaria que m'explicàs concretament
dues partides concretes que m'ha paregut intuir que les
interpretava a partir de la seva informació, però m'agradaria que
es confirmàs, que són dues partides exactament que apareixen
detallades a la pàgina 303, i són les partides 64000, que
correspon a despeses inversions caràcter immaterial, 148.000
milions de pessetes, i després la partida 76000, que correspon
a transferències de capital a ajuntaments, que són 528.000
milions de pessetes. Són dues partides... -528 milions de
pessetes, he ficat una...- M'agradaria que vostè, Sr. Conseller
m'explicàs, m'aclarís aquestes dues qüestions concretes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Ha començat vostè fent un repàs
general. Ha parlat de pressuposts continuïstes, i ha ressenyat
una sèrie de mancances que vostè hi troba, al pressupost i a la
meva exposició. Una d'elles és que any rere any hi ha una no
execució d'una sèrie d'infraestructures que efectivament es
necessiten; l'any que ve es començarà amb la construcció a
parts iguals entre l'Estat i la Comunitat Autònoma del nou
conservatori. Efectivament hi ha tota una sèrie d'altres
actuacions que manquen, com les actuacions de Can Sales.

Jo crec que com que vostè ha fet referència al conseller
Flaquer, és just reconèixer que en el període del Sr. Flaquer
moltes d'aquestes situacions que estaven aturades es varen
impulsar considerablement, i que hem de tenir en compte
també que és difícil dur endavant projectes d'aquesta
envergadura, on a més participen dues administracions tan
allunyades en l'espai com l'administració central i
l'administració autonòmica, però jo confii que en breu, tal
com es pressuposta ja per l'any que ve la construcció del
conservatori, es puguin acabar de concretar data d'inici
d'aquestes infraestructures que vostè mencionava, Can
Sales, etcètera.

També ha parlat dels projectes legislatius, dels quals va
parlar el conseller Flaquer, en concret eren cinc. Miri, jo en
això sí que no puc estar d'acord amb vostè. El conseller
Flaquer va presentar quatre projectes de llei, la qual cosa em
pareix que és haver la feina, i haver-la feta ben feta. Ara,
l'aprovació de tots aquests projectes correspon al Parlament,
no correspon al conseller Flaquer ni a aquest conseller; i la
llei de les que va plantejar l'any passat en aquesta comissió,
la llei que encara no s'ha elaborat, ni s'ha presentat
naturalment, que és la Llei de museus, arxius i biblioteques,
depèn en gran mesura de la llei que també està pendent
d'aprovar, i sí s'ha presentat, de patrimoni; i per tant
esperarem que quedi el text definitiu d'aquesta llei, que
també està per aprovar, per poder presentar una llei que en
depèn en el seu contingut i en seu esperit, molt, d'aquesta de
patrimoni, que és la Llei de museus i arxius. Per tant, jo crec
que la feina que va fer el conseller Flaquer i el seu equip va
ser una feina considerable, i crec que tot allò que va
prometre ho va complir, i ho va complir aviat i amb una
qualitat jurídica que jo crec que permetrà un salt qualitatiu
important a totes aquestes lleis.

M'ha comentat vostè un tema que jo m'estimaria més
tocar una mica de passada, no incidir-hi massa, que és el
tema del finançament de les competències transferides o
competències delegades als consells insulars. Vostè diu que
no està d'acord amb el sistema. Jo crec que aquesta cambra
s'ha plantejat, ha acordat, ha opinat moltes vegades també
al voltant de si aquest sistema és bo o no de finançament de
transferències, com jo també em puc plantejar si el sistema
de transferències o el finançament de les transferències
Estat-Comunitat Autònoma és bo no. Crec també que, en
qualsevol cas hi ha un acord que el finançament definitiu
del sistema es posposi una sèrie d'anys, i per tant jo no vull
entrar si el sistema funciona o no funciona.

En matèria educativa, vostè ha incidit en els
ensenyaments musicals, ha demanat a part dels 220 milions,
que són els milions que aporta la Comunitat Autònoma,
l'Estat n'aporta altres tants; i la construcció del conservatori,
la resta de la partida d'ensenyaments musicals a què es
dediquen?, i vostè ressenyava una sèrie de mancances.
Efectivament per a escoles de música hi ha 15.900.000
pessetes. Per a alumnes i també per a escoles privades hi ha
8 milions de pessetes, i la resta correspon, com vostè supòs
que s'imaginava, al funcionament i al personal del
conservatori de Palma, el de Maó i el d'Eivissa.
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Vostè diu què farem amb els 1.500 milions de pessetes de
política lingüística a l'ensenyament. I també diu més envant que
ara sí que es podrà fer una vertadera política lingüística. Estam
totalment d'acord. Jo crec que tenim la gran oportunitat, i ho
hem de fer així per la importància de la competència, de
planificar adequadament tota la despesa que facem en matèria
d'educació no universitària, i a més, al marge d'una sèrie de
despeses i d'inversions que no admeten dilació, jo crec que
comptam entre d'altres coses, especialment en la planificació,
amb el gran avantatge que el curs està en marxa, i nosaltres
podrem introduir tota la sèrie de canvis que volem anar
introduint a partir del mes de setembre. Hem de firmar aquesta
transferència, i naturalment jo no li puc desglossar milió a
milió, si tant vol, en què gastarem aquests 1.500 milions de
pessetes. Naturalment la majoria d'ells aniran a formació del
professorat i a elaboració de materials adients perquè els
nostres instituts, les nostres escoles, puguin donar amb les
condicions que es requereix a l'ensenyament de la nostra
llengua. En aquesta despesa també hi tendrà alguna cosa a dir
-o és la meva intenció que tengui alguna cosa a dir- el consorci
per l'ús de la llengua, aquest consorci de què tant hem parlat
amb la Universitat, i també part dels projectes, vostè també més
endavant em parlava en què encarregàvem estudis. Part dels
projectes d'aquests 1.500 milions directament s'encarregaran
especialment a departaments concrets, en aquest cas al
Departament de Català de la Universitat perquè allà es puguin
elaborar a instàncies del consorci aquests estudis.

Ha comentat vostè el paper que ha de tenir l'Institut
d'Estudis Baleàrics, i jo estic d'acord amb aquesta situació que
en aquests moments requereix, i jo crec que ens hauríem de
donar la primera part de l'any que ve per redefinir quin ha de
ser el paper de l'Institut d'Estudis Baleàrics a la nostra societat.
Naturalment l'Institut, malgrat no tengui personalitat jurídica
pròpia té una entitat especial que fa que no sigui jo el que pugui
comprometre aquí i ara quin és el paper que crec jo que hauria
de complir l'Institut, més bé dins de l'Institut es necessita obrir
el debat, per veure com definim les funcions futures d'aquesta
entitat.

En matèria de normalització lingüística vostè també ha fet
les mateixes operacions que el Sr. Portella, i possiblement jo en
el llistat de programes, de projectes de capítol 6 que li he
comentat, me n'he deixat alguns, però tots tenen pràcticament
a veure amb el mateix. Miri, el capítol 6 de normalització
lingüística puja a 425 milions d'aquests 528 de la Direcció
General en normalització lingüística, per tant, hi ha tota una
despesa de capítols 1 i 2 especialment que, com se suposa, no
es tracta de projectes ni de programes i, per tant, ja no he
detallat. LI he comentat que si eliminam aquests 100 milions de
pessetes, la resta que quedava era per a accions relacionades
amb la comunicació, jo li he comentat com la més important
quant a volum econòmic la de l'adquisició dels repetidors de
televisió, hi ha més accions, molt més petites envers aquesta
primera, com són les subvencions que es donin als mitjans de
comunicació, especialment a la premsa escrita en català, en
aquesta premsa especialment que es dóna a molts dels nostres
municipis.

Vostè ha comentat una mica, ja per acabar, en matèria
d'esports, si és clar quines són les competències dels
consells insulars i quines són les competències del Govern,
jo crec que sí que és clar a la Llei de transferències, i que és
clar que entre d'altres coses els campionats autonòmics i els
campionats estatals o la participació d'esportistes de la
Comunitat Autònoma en campionats estatals és
competència de la Comunitat Autònoma, i malgrat això, jo
crec, com vostè ha dit, que hem d'anar cap a, si és necessari
o si és positiu, coordinar esforços, a veure si competències
que puguin ser d'uns o d'uns altres, poden ser finançades a
parts per així aconseguir, com ja hem fet amb altres coses,
especialment en temes de cultura, de publicacions, etc.,
perquè així es pugui donar un millor servei al ciutadà. Jo
crec que amb això, de les notes que he pres, don resposta a
les qüestions que vostè m'ha fet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sí, la secretària general tècnica,
la Sra. Concepció Sartorius, té la paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA
(Concepció Sartorius):

Sí, el Sr. Pons tenia interès que li comentàssim dues
partides. La de capítol 7, que són 528 milions, el conseller
ho comentava abans, eren 197,8 pel que són els (...) de
pistes poliesportives, el que està previst construir enguany,
el conseller les ha comentades, i després 331 milions que
són la construcció de les pistes de Son Moix. Això és el que
respecta al capítol 7.

I el capítol 6, que també eren 100 i busques de milions,
són totes les activitats que té previstes esports per a
enguany, excepte el que són les obres dels centres nostres,
per exemple, les més importants són, el que hi ha
pressupostat, uns 135 milions per a esport per a l'edat
escolar, després els campionats d'Espanya de la Joventut,
que també són 70 milions de pessetes, el pressupost dels
esdeveniments esportius que són 30.500.000, la resta dels
desplaçaments a la Península que vostè comentava, dels 11
milions, la diferència fins als 30 és aquí també inclosa, o
sigui que són 19 milions més inclosos en aquesta partida,
l'esport universitari també té una dotació, les fases del sector
i campionat d'Espanya, el suport d'elit també és aquí, i els
intercanvis amb esportistes d'altres comunitats que són les
partides més importants. Són totes les activitats esportives
les que estan al 64.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària General Tècnica. Sr. Pons, en torn
de rèplica, si vol la paraula. Cinc minuts, per favor, que el
temps ja ens ve curt.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, respecte d'aquesta darrera
informació sobre unes partides de la qual la Sra. Secretària
Tècnica m'informava, m'ha dit, si no ho he entès malament, que
al capítol 7 incloïa les despeses per a l'organització del
Campionat d'Espanya de la Joventut, no, no, en el 6, m'ha dit
que al capítol 6, els 148 milions que jo he demanat, s'incloïa el
Campionat d'Espanya de la Joventut que té una partida pròpia
de 70, però bé, no passa res.

(Pausa)

Fe perdut els papers, exacte. 

Bé, a causa d'una desaparició que supòs que serà explicable
ràpidament, he perdut, no sé si és el Sr. Orfila que els ha
segrestat o ... És raríssim això realment.

Bé, Sr. Conseller, crec que algunes de les qüestions que jo
havia plantejat vostè les ha deixades de banda, em sembla molt
lògic que ho hagi fet. Respecte de la qüestió legislativa, jo crec
que m'ha interpretat malament, en cap moment no he atribuït
cap, diríem mancança de gestió al sr. Flaquer, efectivament jo
reconec que el Sr. Flaquer va fer una cosa molt important, que
és iniciar un procés d'elaboració de lleis que feien referència a
la cultura i a l'educació que eren molt necessàries, el problema
és que es va comprometre que el 97, i s'hi va comprometre en
nom del Govern evidentment, no com a Sr. Flaquer, conseller
de Cultura, Educació i Esports, i el cert és que d'aquests cinc
projectes legislatius, únicament n'ha arribat un a port, i en
queden quatre de pendents. Vostè em diu que ja els tenen
lliurats al Parlament, exceptuant la llei d'arxius, museus i
biblioteques, que estic d'acord amb vostè que és una llei que ha
de generar l'aprovació de la Llei de patrimoni, però és que
vostès, com a grup majoritari, podrien haver demanat al
Parlament diverses coses, des de la tramitació per urgència com
a cosa demanada pel Govern, l'ampliació del període de
sessions perquè es poguessin debatre en comissió i després en
plenari aquestes lleis, per tant hi ha hagut una manca de
voluntat política per part del Govern i del grup majoritari que
li dóna suport, perquè això em sembla a mi fos factible. En
qualsevol cas, és evident que la qüestió aquesta legislativa, jo
crec que és una cosa que per a enguany s'hauria de prioritzar,
per a l'any que ve s'hauria de prioritzar perquè fa prou falta.

Respecte de la qüestió de la proposta que jo he llançat a
partir del seu anunci que es donaria suport a les relacions
culturals entre illes i a la projecció cap a l'exterior vostè no
ha volgut contestar, quan jo crec que hauria estat important
que a la sessió d'avui assumís algun compromís en la línia
que jo he proposat o no l'assumís, però saber a veure si
podrem esperar aquesta qüestió.

Respecte dels 1.500 milions de normalització lingüística,
entenc que vostès encara no han ni signat el conveni que els
traspassarà aquests 1.500 milions de pessetes, però
m'agradaria saber si fan feina en la planificació de la
utilització d'aquests 1.500 milions de pessetes per mirar de
concretar-ho el més aviat millor, perquè clar, el curs,
evidentment començarà pel setembre de l'any que ve, però
si volem que pel setembre de l'any que ve comenci d'una
manera planificada i programada, probablement ja requereix
que s'hi faci feina ara, i una cosa que ha dit vostè, que és
que d'aquests 5 milions en sortiran les partides de formació
de professorat, recordem que ja existeixen partides dins els
pressuposts que estan destinades a reciclatge de professorat
a fi que pugui ser competent a l'hora de fer ensenyament en
llengua catalana, i, per tant, el que jo demanaria és veure si
aquests milions que ara ja s'acumularan als 1.500 o si
aquests 1.500 alliberaran  el Govern d'haver de destinar els
que ara destina a formació de professorat. I evidentment
havia apuntat algunes coses més, però ara la meva memòria
no les recorda i, per tant, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo estic content ...

EL SR. PONS I PONS:

Que hagi perdut els papers.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

No, que hagi perdut els papers en absolut, no, que
reconegui que la labor que va fer el conseller Flaquer,
especialment quant a la presentació en aquest parlament, via
Consell de Govern, dels projectes de llei a què s'havia
compromès, en fi, jo crec que va ser un dels compromisos
complerts pel Sr. Flaquer més importants per a aquesta
comunitat autònoma.
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En relació als 1.500 milions de pessetes, naturalment, estam
fent feina a la planificació de com es poden gastar,
especialment en l'anàlisi dels projectes que han d'aconduir a
l'elaboració de materials educatius, jo crec que en breu podrem
prendre una decisió al respecte i naturalment jo, que som un
partidari de la formació del professorat, crec que la despesa que
ja realitzava per a formació no relacionada amb l'ensenyament
del català s'ha de mantenir que fins i tot es podria augmentar i
que no es detreuran d'aquests 1.500 milions per a la formació
amb altres matèries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Com queda bastant clar en aquests
pressupost que presenta la conselleria, el bessó fonamental dels
49.000 milions de pressupost, 40.000 pràcticament, en números
rodons, corresponent a Educació. I vostè, Sr. Conseller, ens ha
ventilat l'Educació en un minut i mig dels quinze que ha tengut
la seva intervenció, no em sembla proporcional. 

Nosaltres vàrem assistir, a petició seva, a una
compareixença fa un parell de dies on va parlar d'un model
educatiu, i al final d'aquella compareixença no vàrem saber ni
de quina tela estava fet el model, ni si la falda era curta o llarga,
ni si duia mànigues, ni si duia coll, ni tan sols qui anava dins el
model. No ho vàrem saber i ara tenim aquí un pressupost que
tampoc no ens diu quin és el model, perquè vostè ha parlat, i jo
he agafat de les seves intervencions, una sèrie de frases que són
molt preocupants. 

"Això no és un tema meu, perquè això és una organització
de la qual form part", tema dels concerts de música; "ara
crearem un consorci en el qual hi som jo, però hi haurà la
Universitat i per tant jo no em puc comprometre", bé, vostè
aquí ve com a conseller d'un govern i ha de donar explicació
d'on es destinen els doblers que aporta el Govern, i si vostès
participen en institucions i hi poden doblers públics però no són
capaços de justificar davant la voluntat política d'aquest
parlament en què els empren, surtin de tots aquests convenis i
consorcis, i vostès donin resposta de per què gasten els doblers.

I entrem a educació que són 40 dels 49.000 milions del
pressupost. Vostè es ventila això en tres partides
pressupostàries, Sr. Conseller, en tres partides pressupostàries
es ventila 40.000 milions, dues a capítol 2, que no ho seran,
perquè les despeses de personal supòs que a qualque moment
les posaran a capítol 1, que és el que toca, i els altres els
posaran a capítol 4 o allà on toqui, a qualque moment, quan?,
perquè quan ho posi, llavors donarem o no donarem suport al
pressupost. Qualcú ha dit aquí que bé, que ja entenia que això
vendria després, no, no, és que som al procés d'aprovació dels
pressuposts d'aquesta comunitat autònoma, no és que ara ens
pensarem què feim amb els 1.500 milions de normalització
lingüística. Miri, jo no li puc aprovar un pressupost perquè
vostè posi una partida i després miri què en fa, no, no, jo l'hi
aprovaré quan em digui aquí amb què es gasta aquests doblers.
Vostè se'n tem del que significa aprovar un pressupost? Perquè
em sembla que no, "ens demana unes partides per fer, bé, ja ho
pensarem, escolti, tampoc no es posi pesat, Sr. Diputat", em
diu, no, no, això no és així, eh? Això no és així, aprovar un
pressupost vol dir aprovar despeses per a coses concretes.

I quines coses concretes? Jo no ho sé, jo no sé en què
pensa gastar els 40.000 milions de pessetes en educació. I
no entraré ara si aquests 40.000 milions eren adequats o no,
li vull dir que sí, que supòs que eren adequats, però, com ho
sap vostè?, com em demostra vostè a mi que són adequats,
si en aquest moment em demostra que no sap en què els
gastarà?, perquè no els imputi a cap despesa concreta. Per
tant, no podem saber si són adequats, nosaltres no podem
saber si vostè sap si són adequats.

D'aquests doblers, com gastarà en la remodelació de
l'Administració que està sortint als diaris? Vostè llança
missatges a l'opinió pública però llavor no els trasllada aquí,
a la política pressupostària. Vostès parlen de reorganitzar la
Conselleria, quin increment de despesa representa això, la
creació d'una altra direcció general, si la pensen fer, no ho
sabem. Capítol 2, 26.000 milions de pessetes, ja ho veurem,
ja ho veurem, segons les pressions polítiques farem tres o
dotze direccions generals, ja ho veurem.

Què pensen gastar en educació infantil?, en capítol 1?,
en millora d'instal•lacions?, en despeses de materials?, en
despeses de funcionament? 

En educació primària, què pensen gastar en capítol 1?,
què pensen gastar en capítol 6?, què pensen gastar en
despesa corrent? 

En educació secundària, què pensen gastar en capítol 1?,
això és el que vostè ha d'explicar, quina serà la seva política
de nous batxillers durant el curs que ve?, no ho té previst?
I, per tant, com sap que aquesta dotació era adequada? 

Què pensen fer en aquestes escoles d'idiomes que ja
haurien d'haver estat creades fa un any a Eivissa i a
Menorca, i només són extensions de la de Mallorca?, les
pensa transformar en escoles d'idiomes com estava previst
i que el Govern del Partit Popular de Madrid no va complir
amb el procés normal de creació d'una escola d'idiomes que
és primer una extensió en dos idiomes, introduir el tercer
idioma i crear l'escola d'una manera ja definitiva?

Què pensen fer en les escoles d'arts aplicades i oficis
artístics?, quina inversió hi pensen fer?, quins nous cicles
formatius hi pensen introduir?
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Què pensen fer en l'educació d'adults que el conseller
Flaquer va dir que l'any passat no hi hauria doblers perquè
esperaven enguany la transferència per poder fer un programa
..., on és aquest programa dins el pressupost?

Què pensen fer en educació compensatòria i en formació
ocupacional?

Què pensen fer en els centres de professors i de recursos?
On són les partides pressupostàries? Quina serà la política
seva? Pensen mantenir els centres de professors o pensen anar-
los deixant morir com ha fet el Govern de la Sra. Aguirre a
Madrid i transferir això a aquest consorci, o a un altre consorci,
perquè tal vegada val més crear-ne un altre, hi ha un parell més
de llocs de feina, per a un gerent, per a uns administracions,
amb una altra situació?

Què pensen fer en la política de menjadors escolars i de
transport escolar? Ho pensen incrementar, ho pensen reduir?,
què pensen fer?

Jo crec que és una befa al Parlament imputar 40.000 milions
a dues partides en capítol 2, la veritat, Sr. Conseller, només per
això, només per ignorància del que significa això, no podem
mai donar suport als pressuposts d'aquesta conselleria, no els
podem donar suport.

Respecte d'altres partides, perquè jo no sé per quin motiu
avui aquí, no hi ha el director general d'Educació, per als
40.000 milions de pessetes de transferència educativa, ho té
vostè tan clar que no necessita consultar res al director general
i la resta, que són simplement 9.000 milions de pessetes, hi ha
el director general de Cultura, hi ha la secretària general
tècnica, ha vengut el director general d'Esports, d'Educació,
40.000 dels 49.000 milions de pessetes, vostè ve aquí, com
diuen en castellà, a pelo. La veritat, a mi em preocupa molt que
donem carta blanca a unes partides d'aquesta envergadura. I jo
m'imagin que els diputats de Menorca i d'Eivissa volen saber
també què es farà allà, no només en construccions, perquè ara
en parlarem una mica de les construccions, vostè ha signat uns
convenis que tampoc no entenc molt bé perquè se signen a
aquestes altures, serà per adjudicar aquestes obres abans de 31
de desembre?, si és així, bé, si no és així, no sé per què han
signat un conveni, perquè dia 1 de gener, tanmateix vostè
tendrà les competències i els doblers, per tant, aquest anar a
Madrid a signar un paper, no ho acab d'entendre, esper que
m'ho expliqui. Però és que els han signat a la baixa, vostè sabia,
perquè a més aquí hi ha hagut unes proposicions no de llei i
s'han donat documents, que aquests centres estaven previst molt
més grossos, on estudien el batxiller els nins de la zona de
Santanyí?, perquè allà només fan un centre d'educació
secundària obligatòria, hauran d'anar a Felanitx o a Llucmajor,
perquè allà hi havia d'haver els batxillers de la zona de Campos,
Ses Salines, Santanyí i Cala d'Or, que té molt més alumnes que
Santanyí poble; on aniran?, a Llucmajor, que està ple, o a
Felanitx, que està més que ple?, on aniran? 

A Sineu, dues unitats de batxiller, això vol dir un
batxiller, un, quin?, i on aniran els que no facin aquest?
Quina solució als problemes educatius del Pla dóna un
batxiller?, o és que els altres ho faran a unes altres aules? El
centre que vostès creen té unes característiques, un batxiller,
humanístic, científic, tecnològic, quin? I els altres, què? La
veritat, ho fan a la baixa.

I els altres també seran a la baixa, a Eivissa, perquè a
Eivissa, dels tres, només n'ha esmentat dos avui aquí, i
l'institut de Sant Josep, i badia de Sant Antoni, Port del
Torrent, on és aquest institut ara?, els ho diran, vostès als de
Sant Antoni que no hi ha institut, jo he pres nota i no n'ha
parlat, no n'ha parlat. Vénen a un futur conveni o aquest
institut ja ha caigut dels acords que es varen tenir a Eivissa
quan es va construir l'institut de Sant Jordi, que n'hi havia
un altre a Sant Josep, Port del Torrent?, on és aquest
institut? I el de Marratxí?, on és l'institut de Marratxí? No
apareix, era un institut previst a la planificació i previst per
entrar en funcionament abans de l'any 2000, i no apareix.

I passam a altres partides, jo esper que em doni alguna
resposta en tot això, i vostè ha dit "flexibilitat", home,
d'acord, estic d'acord que vostè imputi a despeses de
funcionament de centres de secundària 300 milions i llavors
produeixi una modificació pressupostària o fins i tot sense
modificació, perquè entren tots dins el mateix capítol d'una
partida a una altra per ajustar alguna cosa no prevista. Clar
que sí, faltaria més, i això ho fan vostès sempre seguit, però
és que això no és flexibilització, això és un sac que no dóna
cap criteri de per on aniran les coses. 

I ha dit "model bilingüe", 1.000 i busques de milions per
al model bilingüe. Què faran al model bilingüe?, que ho
rebin els nins i les nines que estudien en aquests centres que
ara no existeixi, o del consorci de la Universitat. Vostè a la
compareixença l'altre dia va dir una cosa que, com a
administrador, jo li he de reconèixer que hi estic
absolutament d'acord, "tots els doblers necessaris per a
educació que redundin en benefici dels educats", perfecte,
evident, evident, com a gastador de doblers públics, vostè
del que s'ha de preocupar és que millorin les condicions del
servei, perfecte, però aquests doblers per al model bilingüe,
què introduiran que no existeixi en aquest moment?, hi
haurà professors de suport per evitar les exempcions de
llengua castellana per als alumnes que vénen de fora i que
almanco aprenguin el que puguin aprendre mitjançant
adaptacions curriculars? UN al•lot que arriba a primer de
batxiller, de Burgos, és evident que no se li pot donar els
contenguts que donen als al•lots que han fet aquí tot el
sistema educatiu, però se'ls podria fer alguna cosa
específica, se'ls podria fer un curs accelerat, com aquest que
fa l'institut als funcionaris de la Comunitat Autònoma, que
en quinze dies els ha posat al dia a tots, per què no fan això
amb aquests alumnes?, ho pensa fer, això?, és això el que
pensa fer? Tendria el nostre suport, si pensa fer això, tendrà
el nostre suport. Quines altres coses pensa fer? Són molts de
milions. Tots aniran a aquest consorci?, aquest consorci serà
la salvació de tota la política de normalització lingüística
d'aquesta comunitat?
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Conservatori de Música, passarem a un altre tema, educatiu
també. Conservatori de Música, parts iguals, ha dit. L'altre dia
ens va parlar de 800 milions, si no record malament a una
pregunta que li vaig fer jo, si en val 1.100, eren 800 que en posa
el Ministeri i 300 vostès, això no són parts iguals, ara parla de
parts iguals, voldria saber què són aquestes parts iguals, si és
per a l'any que ve i al conjunt és aquesta altra oferta, o no em
quadren molt bé les xifres, no em quadren molt bé les xifres.
200 milions hi ha l'any que ve, més 12, que són dues partides,
que no sé si és equipament del nou edifici o són dues partides,
una cosa construeix una cosa i una altra una altra, no ho he
acabat d'entendre. I 200 en posarà el Govern central, no els hem
trobat al pressupost general de l'Estat, els hem cercat però no
els hem trobats. Si vostè diu que els hi donaran, ho esperam, no
sigui cosa que després tengui fallida. 400 milions dels 1.100,
400 milions són tres anys en la construcció, 1.100 dividit per 3,
400, no arriba. Estaran tres anys a posar en marxa tot el
complex del conservatori? Quan els alumnes que són a la Once
passaran allà?, quan els alumnes del poliesportiu passaran allà,
a fer l'ensenyança que està prevista?, quan?

Sa Llonja, l'any passat ja ens varen prometre una inversió
per part del Govern central per a la seva rehabilitació, ara,
quedam en el mateix, vostès aquí no n'hi posen cap, vendran o
no vendran?, a aquestes altures encara no saben, els pressuposts
generals de l'Estat estan publicats, poden cercar, no ho saben
perquè vostè ha dit que les exposicions que preveu fer no sap si
les faran, perquè no sap si vendran o no vendran, perquè els
pressuposts generals de l'Estat també estan publicats, vostè té
arguments per saber si vendran o no vendran, crec jo. És a que
a Madrid també funciona, no?, també presenten uns pressuposts
al Parlament, els seus diputats poden demanar a la Sra.
Ministra, "del que és nostre, què hi ha?, on és Sa Llonja?, hi és
o no?", i vostè sabrà si podrà fer o no les exposicions, clar,
naturalment.

I+D. Consellers anteriors deien, "quan tenguem la Llei
d'I+D, una llei amb promotors públics i privats, nosaltres de ver
hi posarem doblers per incentivar els promotors privats",
17.500.000 pessetes, I+D al pressupost general de la Comunitat.
Tenim la llei, la vàrem aprovar pràcticament per unanimitat,
vàrem fer un esforç de creure'ns aquest missatge, que no hi
estàvem totalment d'acord. Promotors, bé, i si no n'hi ha?, "no
es preocupi, l'Administració serà capdavantera en la
investigació, nosaltres fomentarem la investigació bàsica
perquè per a això no hi haurà promotors", 17.500.000 pessetes.
Sr. Conseller, vostè sap el que costa la investigació, amb
17.500.000 no es finança cap projecte seriós d'investigació.

Universitat, creixement zero. 4.500.000.001 pesseta, és el
símbol que hem romput la barrera dels 4.500, 1 pesseta, està bé,
està bé, com a gest està bé. No hi ha creixement, no hi ha
increment ni tan sols com l'IPC?, sortirà aquest increment, ve
per una altra banda?, voldria que ens ho explicàs, perquè quan
vàrem debatre la transferència no era això, parlaven d'anar
incrementant, com a mínim, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li hauria de demanar que vagi acabant.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Vaig acabant, només un tema més. Política d'esports. Bé,
desplaçaments interinsulars, m'ha semblar sentir 11 milions
de pessetes, vostè creu que amb això es cobreixen ...?,
després han parlat que realment n o n'hi haurà més, perquè
els centres, ..., no, no, parlam de competicions esportives, de
fomentar els desplaçaments per competicions esportives,
nosaltres creim que 11 milions de pessetes és molt poquet,
nosaltres hem sentit protestar federacions sobre aquest tal,
si no s'ajuda el moviment dels equips modests, dels
esportistes per competicions al transport escolar, 11 milions
de pessetes per cobrir tot això ens sembla molt poquet. I no
veim com d'altres programes es puguin transferir doblers a
aquesta política concreta, a les altres em sembla molt bé,
centres de rendiment, això és una altra cosa. El moviment
de ciutadans entre les Illes fomenta el sentit de comunitat,
el seu govern, de Madrid, el govern del Partit Popular de
Madrid va suprimir unes colònies escolars que havia muntat
amb la col•laboració del Consell Insular d'Eivissa, del
Consell Insular de Mallorca, on nins de Mallorca anaven a
Formentera, nins d'Eivissa venien a Palma, i això ho
pagaven els consells insulars, i com que el seu president és
el mateix que era, i continua aquí, ell ho ha de recordar molt
bé. Això s'ha acabat, vostès ho pensen tornar a implantar, si
volem fer comunitat, si volem que els nins d'Eivissa, de
Menorca, de Mallorca coneixin les altres illes, pensa
reinstaurar un seriós projecte de colònies escolars, amb
intercanvi d'aquests nins amb altres d'altres illes?

Crec que li he fet moltes preguntes, esper que alguna,
alguna, em contesti.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. La veritat és que em sorprèn
l'obsessió que té, Sr. Crespí, quant a la fidelitat en
l'execució, que s'ha de tenir, dels pressuposts, sobretot quan
el seu partit, quan manejava bilions a l'Administració de
l'Estat, no n'hi tenia gens, de fidelitat al pressupost, signava
convenis com paper banyat, i es va intentar carregar la
Intervenció General de l'Estat per evitar tota fiscalització,
fins i tot d'aquestes modificacions de crèdit, de les quals
vostè parla.
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Però de veritat, Sr. Crespí, ens vol fer creure, quan nosaltres
pressupostam com a capítol dos, Serveis nous, les
transferències en educació no universitària, que volem amagar
qualque cosa, que volem fer qualque cosa estranya? Vostè sap
perfectament que totes les transferències que ha tengut aquesta
comunitat autònoma han estat pressupostades com a serveis
nous amb partides 24.000, i sap perfectament per què es fa així,
perquè s'executa el pressupost que executava l'Estat,
l''increment, així, és que s'ha aconseguit una bona negociació,
com és aquesta, amb programes nous i, en qualsevol cas, la
casuística de modificacions de crèdit seria tan alta, perquè és
tan diferent gestionar des de Madrid o gestionar des d'aquí, que
és absolutament absurd pretenir fer un pressupost des d'aquí, és
irreal, i vostè ho sap, i ara pareix que en matèria educativa
volem, o ho estam intentant, ocultar a aquest parlament, en
definitiva a la societat, en què volem gastar els doblers. Digui'm
quan es va transferir qualque cosa de l'Administració de l'Estat
a aquesta comunitat autònoma i no es va pressupostar d'aquesta
manera. Moltes vegades ni tan sols es pressupostava la secció
pressupostària corresponent, es pressupostava a la secció de
serveis generals, a la secció 31.

Jo comprenc que hagi de fer aquesta demagògia
pressupostària, però on  sí que li he de fer un comentari és al
tema de l'Escola d'idiomes i les noves construccions.

Vostès segueixen aquesta teoria, vostès diuen: "No han
solucionat en un any totes les mancances que té l'ensenyament,
en concret les d'idiomes, a Balears. I ja l'arreglarem, aquest
problema de l'ensenyament d'idiomes, nosaltres no hi tenim cap
responsabilitat, malgrat hi hàgim governat tretze anys, perquè
ja ho vàrem planificar". Escolti, és que és de franc planificar.
Vostè no pot anar amb la cara alta a Eivissa i a Menorca i dir:
"Jo ho vaig planificar, però aquests no ho han fet". Em pareix
que no és seriós, però, en qualsevol cas, naturalment que
solucionarem els problemes d'idiomes d'Eivissa i de Menorca.

I quant a la construcció de centres nous, cosa que em pareix
molt important i que no aturarem en els convenis que vàrem
signar la setmana passada. Si és necessari tornar a parlar de
Santanyí, en tornarem a parlar. Naturalment que es farà el
tercer institut d'Eivissa.

Miri, jo, un dia, supòs que... Home!, sí que m'agradaria que
servís de precedent. Vaig parlar amb no sé a quin mitjà de
comunicació, a una ràdio, crec que era, molt bé de l'esforç que
havia fet vostè i la seva direcció provincial en matèria de
construcció de nous instituts, especialment a la zona de Palma.
Per tant, no se'm pot dir que jo no reconegui el seu esforç. Però
cada vegada, com més instal•lacions veig, crec que menys
crèdit té vostè per parlar de mancances o del que hem de fer
nosaltres o no hem de fer nosaltres. Escolti, jo ahir era a
Sencelles i em va caure el món als peus quan vaig veure aquell
institut, i aquell institut no ha caigut en un any, aquell institut,
aquell col•legi, no ha caigut en un any, farà vint anys que no
s'aboca ni una pesseta en aquell institut, ni una, no és un
institut, és un col•legi, efectivament, perdoni'm. però em va
caure l'ànima als peus. Per tant, cada vegada jo som menys
partidari d'acceptar els seus pontificats en relació amb la
construcció de nous centres públics, perquè veig el que hi ha,
i malgrat s'hi ha fet cosa, cada vegada crec més que vostè no
està gaire legitimat per parlar del bé que va fer vostè, quant a
esforç inversor, del malament que s'ha fet en un any. 

Parla vostè de normalització. Efectivament, nosaltres
hem de fer un esforç, ja ho hem parlat amb el Sr. Pons,
quant a elaboració de nous materials per a les aules -se
n'adonaran directament els alumnes. Hem d'augmentar la
qualitat, la formació del professorat en l'ensenyament del
català -se n'adonaran els alumnes. Vostè ha fet referència a
un tema que no és competència meva...

Havia oblidat parlar del fet que vostè diu que és
preocupant que jo digui que, a certes coses, jo no m'hi puc
comprometre, i no m'hi comprometré. Em sembla
preocupant que a vostè li sembli preocupant que jo sigui
prudent. Com vol que em comprometi en nom de la
Fundació Illes Balears per a la Música? Què em diria el Sr.
Pons? Què em diria la Sra. Feliu, de l'Ajuntament de Palma?
Naturalment, puc intentar, en la Junta Directiva, tenir una
idea clara i voler que la Fundació vagi cap allà. Però crec
que, en aquest Parlament, no puc comprometre, en nom de
la Fundació, quines han de ser les directrius polítiques o les
directrius musicals que s'han de prendre.

Per tant, si a vostè li sembla preocupant el meu no
compromís, li semblarà preocupant sempre, perquè no em
penso comprometre en aquests temes, que jo crec que són
temes de patronat, de junta directiva i, en qualsevol cas, sí
que he de respondre, com en responc, dels 180 i pico de
milions de pessetes de pressupost que la Comunitat
Autònoma destina a la Fundació.

Vostè ha mencionat un altre tema que no és competència
meva. Ho va ser en el passat. Són els exàmens de l'IBAP.
Perquè, a més, aquests dies s'està fent una polèmica als
voltants dels exàmens de l'IBAP. Miri, els exàmens de
l'IBAP -i en vaig parlar amb els sindicats quan era Conseller
de Funció Pública, ara no els sé dir si amb tots els sindicats,
però quasi tots els sindicats ho demanaven, perquè això
responia al parer de la immensa majoria dels funcionaris de
la Comunitat. Hi havia un concurs, i hi havia certes
persones que -és cert- s'havien preocupat poc, no havien
assolit el nivell de català necessari per poder concursar en
igualtat de condicions. Crec que si es pot fer un esforç per
solucionar aquest problema, s'ha de solucionar aquest
problema. Si hi ha un exconseller, cap de servei a una
conselleria, que s'hi presenta, em sembla magnífic que es
preocupi per la seva qualificació. I si hi ha un actual director
general a Economia, que és cap de servei en aquesta
Conselleria, i s'hi presenta, em sembla fantàstic. Se n'hi
haurien de presentar molts més, més content n'estaria jo.
Però no vulguin fer veure que volem fer coses rares per
afavorir dues persones. Jo crec que aquesta convocatòria
extraordinària respon a un desig de tot el funcionariat,
almanco de tot el funcionariat preocupat per la seva
promoció en el concurs que està en marxa.
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Quant al Conservatori de Música, es construirà, com ja li
vaig dir, a parts iguals. No crec que li digués 800 milions un i
300 un altres, però no li puc assegurar ara mateix. Sí,
segurament com el Sr. Pons, que abans ha perdut els papers, jo,
en aquesta pregunta vaig perdre el cap, però són parts iguals les
de l'Estat i la nostra.

Quant al programa I+D, jo crec que seria bo que
s'intensificàs, que es fes un esforç més gran que aquests 17
milions que aporta la Conselleria que, en qualsevol cas, és el
que aporta la Conselleria, no el que aporta el Govern Balear. Hi
ha moltes conselleries que fan un esforç en I+D que nosaltres
hem de coordinar, i la llei d'I+D serà una bona llei per aquesta
coordinació. Ja li dic que sí que m'agradaria que es pogués
intensificar l'esforç, al marge d'aquests 17 milions de pessetes.

Creixement del pressupost de la UIB, efectivament, enguany
el pressupost no creix o creix al 0%. L'any passat, el pressupost
de la UIB va tenir, de llarg, el creixement més llarg de
qualsevol altra universitat d'Espanya. La mitjana es va situar en
el 2% aproximadament, i el de la UIB va augmentar més del
20%. Això no vol dir que jo no cregui positiu que cada any
pogués pujar un 20%. Enguany no ha estat possible. El que sí
ha estat possible, essent competents, és que moltes conselleries
hagin intensificat la seva col•laboració, el seu treball amb la
Universitat de les Illes Balears, i això suposa uns ingressos per
a la Universitat. Parlant de memòria, crec que, entre totes les
conselleries, a programes conjunts amb la Universitat s'hi
destinen més de 200 milions de pessetes que, naturalment, no
estan inclosos en aquests 4.500 milions.

Sí que m'agradaria comentar-li una cosa, que em sap greu,
que és el tema dels desplaçaments dels esportistes. Voldria no
ser massa dur, perquè el Sr. Diéguez, que és qui ha iniciat tota
aquesta polèmica, no és aquí. Però, el que fa el Sr. Diéguez,
apart que fa un mal immens al món esportiu, crec que no és de
rebut. Crec que un sector com el de l'esport, tranquil, que era
servit públicament per totes les administracions d'una forma
adequada, que s'hagi entrat en un procés de ficar-hi verí de
qualsevol manera, per intentar tirar en contra d'uns o uns altres
-en aquest cas, en contra nostra- els clubs esportius. Em sembla
una pràctica tan fàcil, perquè aquests col•lectius tan grans són
molt manejables. Em sembla una pràctica tan lamentable que
no m'agradaria emprar les paraules de tot el que sent,
precisament perquè el Sr. Diéguez no és aquí. Si hi fos, ja li
diria. El que fa és molt dolent per als clubs. Jo li puc garantir
que l'esforç pressupostari que farem en els desplaçaments,
donarà satisfacció a les demandes de tots els clubs, i la donarà
des de la racionalitat, no des del fet de consignar partides per
consignar, i que tothom demani fer viatges fora motiu. Els
viatges s'han de pagar a aquells que, de veritat, ho necessiten.
Amb els pressuposts, amb l'esforç que farem, i amb els
convenis que signarem, estic convençut que bastarà, i sinó hi
aportarem més crèdit. Però em sembla lamentable que es vulgui
manipular els clubs contra el Govern, en aquest cas, de la
manera que ho fa el Sr. Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Crespí, en torn de rèplica, té
vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, no sé perquè ha parlat tant del Sr. Diéguez si no en
volia parlar. Si no en volia parlar, no n'hagués parlat. Qui li
ha fet la pregunta, he estat jo, no ha estat el Sr. Diéguez. I
qui primer li ha fet la pregunta ha estat el Sr. Pons, i la xifra
l'he agafada de la resposta que vostè ha donat al Sr. Pons.
Per tant, deixi estar el Sr. Diéguez, que no hi és. Em
semblaria d'educació -ja que vostè és el Conseller de la cosa
aquesta- no haver esmentat el Sr. Diéguez, i haver-me pegat
a mi, que és qui li ha fet la pregunta. Deixi estar el Sr.
Diéguez, quan hi sigui ja es barallarà amb ell. Deixi estar el
Sr. Diéguez, el mèrit ara és meu, no és seu.

De verí res, Sr. Conseller. El Sr. Pons li ha dit que
aquesta quantitat li semblava insuficient. Jo també li he dit.
Pus. No hi ha cap tema. No ens sembla adequat i punt. Al
Sr. Diéguez, el deixi fer.

Tornem enrera. Jo, de l'IBAP, no li he discutit res. Li he
dit que podríem fer un curs accelerat per a aquells estudiants
que vénen de fora com el que ha fet l'IBAP. El tema dels
exàmens l'ha tret vostè, que deu tenir mala consciència.
Recorda allò de excusatio non petita? Ha estat vostè que ha
picat un ham que jo no havia tret. Jo he parlat de cursos
accelerats per als al•lots que vénen de fora. Llegeixi una
altra vegada el diari de sessions, i llegeixi això del
Conservatori, vostè ho va dir. Jo ho vaig anotar. Si
s'embulla..., com s'embullarà, amb aquests 40 milions, Sr.
Ferrer? És capaç de fer un desastre impressionant amb
aquests 40 milions. Si s'embulla amb una inversió de 800,
amb 40 mil pot ser una bogeria pressupostària.

Miri, els interventors, jo vaig tenir d'interventor, quan
era director general, el Sr. Rami, durant molts anys, i
sempre he estat encantat amb el Sr. Rami com a interventor.
És un gran suport a aquells que entram en una gestió
administrativa en la qual no som experts, no només les
advertències de legalitat, sinó també d'assessorament, que
fan els interventors.

Però bé, aquí estam discutint els pressuposts d'aquesta
comunitat. En tot cas parlem d'educació. Ja sé que això és
una pràctica que se sol utilitzar. Però ni aquesta ni una altra
comunitat, com quan tenguem les transferències de sanitat,
teníem unes partides tan fortes. Si vostè a la seva
compareixença sobre el model educatiu ens hagués aclarit
realment quina havia de ser la política, nosaltres podríem
entendre que hi hagués partides no especifiques. Ho
podríem entendre perquè comprenem que és enormement
complicat ajustar un pressupost tan gran.
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Però clar, és que no ho sabem. Vostè no m'ha contestat el
tema de la normalització lingüística. Quines millores concretes
percebran els alumnes? Quines? Les conti. 12, 24, professors de
suport, més professors de no sé què, aquests cursos accelerats...
Quines? En digui alguna. En tornarem a parlar, de Santanyí, ha
dit. I per què n'hem de tornar a parlar? Si vostè ja té previst un
projecte que té fet l'Ajuntament, amb 12 unitats d'ESO? És què
una vegada acabat l'ampliaran i tendrem el centre en obres? Ho
facin quan toca.

Escoles d'idiomes: miri, això no era una planificació. Això
era, concretament, un procés que s'ha seguit igual aquí que a
altres llocs, i amb altres sistemes educatius. Vostès tenen dues
extensions dels conservatoris a Eivissa i a Menorca, cosa que
jurídicament no està contemplant, però sempre s'ha acceptat
aquesta situació jurídica per mor del fet insular. I això,
l'administració educativa socialista, ho va comprendre
perfectament. Mai no es va posar cap pega, mai. I ho
comprenem ara. Però el tema de l'escola d'idiomes era molt
senzill: es creen dos idiomes, l'any següent es crea el tercer i es
transforma en escola. No és una cosa que quedàs programada.
Es va crear un any. S'hauria pogut crear abans. Vostè em pot
dir: i per què no la va crear el 94? D'acord. Les medalles vol
posar-me-les vostè, jo no em vull posar-ne cap. De totes
maneres, mala medalla només ha estat l'escola de Sencelles. Si
només hi ha l'escola de Sencelles dolenta, vol què firmen un
paper? N'hi ha moltes més. Em som conscient, Sr. Ferrer. Som
conscient que vostè haurà de batallar amb els ajuntaments
perquè compleixin les seves obligacions de manteniment de les
escoles, perquè són municipals, no ho oblidi. Batalla dura, però
s'ha de reconèixer que la major inversió no ha estat a Palma, ha
estat a la part forana, ha estat a Menorca i ha estat a Eivissa, per
molt que vostès diguin. Demani al President de la Mesa a quina
escola, a quin institut fa feina una familiar seva, que el va
inaugurar, i ell hi era present. Jo no crec que sigui una
instal•lació, l'Institut de Santa Eulàlia, digne de tirar enterra.

Què hi ha escoles antigues, que no s'han millorat? Clar. Però
vagi a la de Sa Pobla, on hi tenen un batle. La millora, la
recuperació d'una escola abandonada d'un arquitecte -jo crec-
històric, el Sr. Forteza, l'escola pública de Sa Pobla. O la de
Muro, per exemple. Què n'hi ha de malament? Sense cap dubte.
N'hi deixam alguna a vostè perquè la pugui arreglar. Per
exemple, la de Sencelles. O la de Santa Eugènia, o la de Llubí,
o la de Llevant d'Inca. N'hi puc dir moltes més, que necessiten
inversions. 40 mil milions, alguna cosa haurà de fer, no serà tot
per a fires i festes.

Compromís salarial amb els professors, Sr. Ferrer? La
classificació dels professors no és una feina senzilla,
l'equiparació va dur molt temps a l'administració central. Jo
li deman dos compromisos: primer, que els efectes
econòmics siguin a primer de gener de 1998, encara que es
torbi nou mesos en fer les negociacions, però que els
professors notin la primera pujada. I segon, que el termini
de quatre anys sigui un termini màxim, però si vostè arriba
a un bon acord amb els sindicats, ho podria fer en tres anys.
Li deman aquest compromís. Es comprometi a que els
efectes econòmics siguin de dia 1 de gener de 1998. Algun
antecessor seu a la Conselleria tenia el càlcul fet, i el va
donar a la premsa quan hi havia mobilitzacions en contra
d'una altra administració. Agafi els seus càlculs, i els posi
damunt la taula. Segur que hi estarem d'acord. Però no sé si
seran capaços d'assumir els números que va fer el Sr.
Rotger, que no és aquí, per tant no el citaré més.

No em vull allargar més, perquè crec que el Sr. President
ha estat molt generós amb mi, i no s'ha d'abusar d'aquesta
generositat. Li demanaria alguna resposta concreta. Una,
només una, perquè serveixi d'exemple en el diari de
sessions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sí que em sap greu, i per això
deia jo que no volia (...) les al•lusions que he fet al Sr.
Diéguez, però és que crec que la seva conducta és tan
inacceptable que... En qualsevol cas, té raó quan diu que he
estat un mal educat, cosa impròpia de la meva conselleria,
quan he fet al•lusió al Sr. Diéguez. I el Sr. Diéguez no parla,
al carrer, de les coses que vostè m'ha demanat, molt
educadament, i el Sr. Pons, sobre si és suficient o no l'esforç
inversor que és fa. És un altre el seu comportament. Però, en
qualsevol cas, reconec que mai no havia d'haver fet aquesta
al•lusió al Sr. Diéguez.

Diu que jo he agafat l'ham de l'IBAP, i el tornaria a
agafar mil vegades. Diu que vostè no l'ha esmentat. Vostè
sabrà per què ho ha dit. Ho sap perfectament.

M'alegra sentir la doble funció que vostè atribueix als
interventors, i que digui que a mi em consta que així és, i
que confiava en ells. Aquells que manejaven mils de
milions adjudicant hospitals a Madrid no confiaven gaire en
els interventors, i jo sé per què ho dic. Però també vostè va
comptar amb un interventor excepcional, que va ser el Sr.
Rami, bona sort va tenir vostè. Per cert, el Sr. Rami va estar
ben content d'incorporar-se a l'administració autonòmica on,
jo crec, s'està molt millor que a l'administració de l'Estat.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, estam discutint els pressuposts del 98, i no
m'agradaria que hi hagués al•lusions que no siguin dins aquesta
sala.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Perdó, Sr. President. Acab, Sr. President.

M'agrada molt que vostè digui que és ben conscient que
gran part de la xarxa escolar està en un estat deficient i que, a
més, posi exemples concrets. N'estic molt content, però vostè,
tal com jo li deia, es dedica sempre que toca aquests temes -que
ho fa moltes vegades- a parlar de tan bé com ho ha fet i de tot
el que ha construït, i jo li parlo de tan malament que ho ha fet,
en certes coses, i de tan malament com està la xarxa en molts
temes.

Per acabar, Sr. President, m'agradaria comentar la darrera
al•lusió al compromís amb els professors. Naturalment, jo no
prendré aquest compromís que vostè em demana en aquesta
comissió. Vostè sap que a la llei d'acompanyament, o a la llei
de pressuposts -no sé a quina de les dues- es fa referència a com
ha de ser la integració del nou funcionariat en aquesta
comunitat autònoma; que donam un termini d'un any, en
principi, perquè conservin el seu règim jurídic d'origen, com
passa amb quasi totes les transferències que s'han produït en el
passat. Que si arribam, el mes de gener, a un acord amb els
sindicats, no haurem d'esperar aquest any, però a mi em sembla
un termini prudencial i, més tractant-se de tal volum de
personal, que donem aquest any per arribar a un acord. Si
arribam a l'acord dia 1 de gener -impossible, perquè és festa, i
ja seria un miracle seure's i arribar a un acord-; si hi arribam al
gener o el mes de febrer, no haurem d'esperar a finals d'any i
podem arribar a l'acord que assolim, però no és fàcil, vostè ho
sap perfectament, aquesta negociació, jo crec que serà positiva,
crec que arribarem a un acord bo per a tots, en qualsevol cas per
al professorat sempre serà millor que l'actual, perquè en
qualsevol cas sempre li suposarà una millora de les seves
condicions laborals, però si vostè el que em demana és que
prengui aquí compromisos concrets en data de dia 1 de gener,
jo naturalment li he de contestar que no.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, molt breument, però
crec que la cortesia parlamentària ens obliga al Grup Popular a
donar les gràcies, tant al conseller com als alts càrrecs de la
Conselleria que han estat aquí per explicar els pressuposts de la
seva secció per a l'any 1998. Nosaltres no entrarem en detalls,
crec que al llarg d'aquests dies, no solament amb aquesta
compareixença, sinó crec que amb altres compareixences que
ha tengut el conseller, tant al Ple com a altres llocs, crec que ha
explicat molt bé quin és el model educatiu i tot el que pensen
dur endavant durant aquest proper exercici, solament voldríem
deixar constància, a part de l'agraïment que li hem fet, també de
la felicitació del nostre grup perquè crec que en el tema
principalment de traspàs de competències en tota la matèria
d'educació, el Govern ha dut una negociació molt ben feta, tant
en el temps, perquè no hem d'oblidar que vostè ens va dir que
segurament serem la primera comunitat que tendrà les
competències d'educació, com fins i tot en la partida
econòmica.

Res més, i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Conseller, per contestar?

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Sí, gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Palau, com a
portaveu del Grup Popular, del grup que dóna suport al
Govern. Jo li vull tornar a demanar a vostè, com a portaveu
del grup, i fer-ho extensiu, com ja ho vaig fer al Ple de la
Cambra a la resta de grups, que es puguin produir, tan aviat
com els lliurem el document sencer, aquestes aportacions al
model educatiu que tant de bo es pogués enllestir com un
consens entre els grups parlamentaris i la comunitat
educativa, sé que puc comptar amb aquestes aportacions del
Grup Popular, i en el tema de la negociació, donar-li les
gràcies per les seves paraules, ja he dit moltes vegades que
crec que la negociació ha estat bona, en qualsevol cas ja em
vull oblidar d'aquest tema, em vull oblidar de la xifra
assolida, i ara tenim per davant el repte, no només de
l'execució de les dotacions negociades, tenim el repte
especialment de l'ensenyament dels nostres joves, tenim el
repte de com volem configurar la societat del futur.

En qualsevol cas, moltíssimes gràcies, Sr. Palau, per les
seves paraules.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només em resta agrair la presència i les
explicacions de l'Hble. Conseller i dels alts càrrecs que l'han
acompanyat, i agrair també a tots els diputats d'aquesta
comissió la seva col•laboració.

No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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