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EL SR. PRESIDENT:

Començarem novament aquesta sessió, amb el debat
número 7 de totalitat, secció 13, Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, on hi ha presentades tres esmenes a la
totalitat. Primer veurem l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, després del Grup Nacionalista-
PSM i del Grup Parlamentari Socialista. El Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té presentada l'esmena 6285. Sr. Portella, té
vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La secció 13, d'Educació, Cultura i
Esports, de cada any serà més la Conselleria d'Educació i
manco la Conselleria d'Esports i de Cultura, i és així a partir de
la transferència als consells insulars de moltes de les matèries
de cultura i esports, i és així a partir del 1998, amb l'assumpció
de l'exercici de les competències d'educació per part de la
Comunitat Autònoma.

No ens ha d'estranyar, per tant, que un 90% del pressupost,
més del 90% del pressupost d'aquesta secció, es dediqui a
educació i a universitat, que també hi entraria, i més si encara
hi afegim ensenyament de la música, (...) un petit 8, 9% del
pressupost es dediqui a cultura i esports.

Però li direm més, si s'obrís un procés de traspassar als
consells insulars la gestió de qualcuna de les qüestions que avui
encara són competència de la Conselleria, com són
normalització lingüística, gestió de normalització lingüística,
com són gestió dels centres culturals, d'exposició, etc., etc.,
aquesta conselleria podria ser perfectament i únicament la
Conselleria d'Educació i alguns serrells que quedarien de
representació cultural i esportiva podrien estar perfectament
situats dins la Conselleria de Presidència, com els serrells que
queden, aquesta representació exterior i coordinació general de
les Illes Balears. Açò seria el factible, i d'aquesta manera es
podria reorganitzar, adequar l'organigrama de la casa del carrer
Feliu a la veritable realitat de les competències que té. Una
primera crítica als pressuposts és, per tant, el manteniment d'un
organigrama d'administració i de direcció que no es correspon
a les competències reals de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports i la falta d'iniciatives per ultimar traspassos en aquesta
matèria als consells insulars.

Enguany, la secció 13 presenta modificacions sobtades,
sobtades, ocasionades per la incorporació dels 40.000 milions
pertanyents a la competència en educació. Bé, en un any en què
començam a exercir les competències en matèria d'educació,
era d'esperar que el Govern balear posàs un especial esment a
l'hora de distribuir i concretar la distribució dels 40.000 milions
llargs que s'hi dedicaran. Si el pressupost que ens presenten és
la radiografia de la política que pensa fer la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, la política determinada que pensa
fer el Govern en un món tan sensible, i més quan comença a
actuar en aquesta matèria, en realitat el pressupost que el
Govern presenta en aquest parlament, és una ecografia, una
ecografia d'un fetus de poques setmanes, només una figura que
s'albira entre xifres sense distribuir i que no serveix. Aquesta
pressupost, pel que respecta a educació, no serveis ni per a
nosaltres, grups de l'oposició per comprendre què pensa fer el
Govern en matèria d'educació, ni serveix a la societat per
comprendre el mateix, i estic temptat de dir que no serveis ni
als mateixos diputats i diputades del Grup Popular per saber
què pensa fer el Govern en matèria d'educació. La lectura del
pressupost.

Amb la compareixença de fa més d'un mes, Esquerra
Unida li va mostrar una certa comprensió al conseller
d'aquest ram, supòs que qui va assistir a aquella comissió
se'n recordarà que va mostrar una certa comprensió donada
la vertiginositat de l'acord que es va firmar amb el Govern
espanyol i la manca de temps perquè aquest acord tengués
una transposició dins els pressuposts.

Ara, després d'aquestes setmanes que hem passat,
d'aquestes cinc setmanes en les quals hauria estat possible
la incorporació, no pel Govern, però a través del grup
parlamentari que li dóna suport, d'una esmena que concretàs
aquella previsió inicial i no s'ha fet, no s'ha fet, han tingut
temps però no s'ha concretat aquella previsió inicial,
nosaltres li hem de dir que aquesta pàgina d'un pressupost,
una pàgina d'un pressupost a la qual escata 40.000 milions
de pessetes, una tercera part de tot el pressupost de tota la
Comunitat Autònoma, una tercera part en una pàgina,
invalida, no només el conjunt d'aquesta secció, sinó que
invalida el conjunt dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma. No li repetiré que aquesta dotació
que es preveu per a educació el 1998 és insuficient, resultat
d'un acord amb el Govern espanyol, no posarem damunt la
taula la relació de dèficits del sistema educatiu als quals no
es podrà fer front amb aquests pressuposts, no recordarem
les expectatives que s'han creat dins la societat amb
l'aproximació de l'Administració que decidirà en matèria
educativa, amb unes rehabilitacions que lògicament en ser
més pròxima l'administració aniran en augment, tampoc no
insistirem en l'homologació retributiva de les gairebé 7.000
persones que entraran a formar part de la funció pública
autonòmica ni li demanarem al Govern si es molesta a
contestar si el nou equip directiu i administratiu anomenat
està homologat retributivament o no, com la resta de 7.000
funcionaris en educació.

Totes aquestes qüestions són prou importants i les
anirem tractant l'any que ve, perquè el Govern sap, els grups
parlamentaris saben, la societat sap que la política educativa
serà prioritat en aquesta comunitat, per açò, perquè
l'educació és prioritària, no podem donar per bons uns
pressuposts que volen reduir-la a una ínfima presència.

Pel que fa a cultura i hi afegirem normalització
lingüística, que es posa sempre a cultura, i esports, la
conselleria manté l'estructura administrativa i de decisió, a
pesar que les transferències als consells insulars han buidat
aquesta casa de contingut, i quines són les funcions que s'ha
reservat?
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En primer lloc, la gestió dels grans centres i dels grans
esdeveniments culturals i esportius, nosaltres defensam i un
pressupost alternatiu ho reflectiria, i ja sabem que la majoria de
centres que gestionen són titularitat estatal, que la gestió dels
centres, de museus, biblioteques, cases de cultura, conservatoris
i delegacions de conservatoris poden ser gestionades pels
consells insulars, i haurien de ser gestionades pels consells
insulars, s'hauria de donar aquest complet traspàs de
competències als consells insulars, seria més raonable que
fossin en aquestes mans i que el paper a jugar fos un paper
important, que és molt important, però que es un paper de
coordinació, de cooperació amb propostes interinsulars, de
representació exterior, i que la Conselleria fos la garantia
d'aportar els mitjans per afavorir i garantir la interrelació entre
els pobles insulars a través de la seva creativitat, de la seva
expressivitat, d'aportar els mitjans per a programes globals
d'inversió en patrimoni cultural, històric -cosa que no es fa.
S'apel•la al traspàs de competències del 94, sense dotacions
però d'aquesta manera es diu que no es fa, amb unes
competències que varen ser traspassades sense possibilitat
d'intervenir en aquestes matèries.

No és aquesta la finalitat dels pressuposts que ha presentat
el Govern, i com que no és aquesta la finalitat, des d'Esquerra
Unida -i suposam que coincidirem amb els grups de l'oposició-
hem de dir que aquests pressuposts no són vàlids en aquests
moments. Amb això vull dir que, possiblement, bona part dels
pressuposts d'aquesta secció, fonamentalment els que dedicam
a gestió de centres culturals, poden ser considerats insuficients,
com pertoca a un Govern el leit motiv del qual és el producte
interior brut, però són de supervivència. Poden semblar
innocus, administratius, feim el que podem, expressió de
necessitats més urgents, en uns anys de pelegrinatge cap al 2%
d'inflacció que ens dugui Amsterdam. Això és el que pot
semblar, i sempre sabem que reb la matèria cultural, la matèria
social. Si a aquesta falta de dotació de les competències de
cultura i esports que encara queden a la secció 13, ocultada, en
certa manera, per l'arribada de les competències educatives, i
pels darrers anys de preparació de la Universiada, hi afegim una
política que està decidida a vincular, com un tot únic, cultura i
turisme -no em referesc a la fundació publico-privada que s'ha
creat per comprar un iot al rei-, em referesc a vincular cultura
i turisme, a vincular turisme i esport, estructures i turisme,
paisatge i turisme, música i turisme -dedica més doblers a la
música l'Ibatur que no la Conselleria del Govern Balear i totes
les conselleries dels Consells Insulars juntes, dedica més
doblers a música Ibatur que totes les administracions públiques
de les Illes Balears. Això és una cosa que ens ha de fer pensar.

De manera que les obres d'art, i aquesta és la política del
Govern, la política que queda clara en aquests pressuposts, les
obres d'art, les obres de la cultura, les obres de l'enginy i dels
segles i, fins i tot, les obres encara no creades, només són
importants si les podem vincular a la seva rendibilitat
econòmica-turística, a la seva productivitat turística, a la seva
explotació turística, a uns rendiments comptables, a la
productivitat d'una indústria. Aquest és un dels grans
problemes, dèficits o posicions antagòniques que nosaltres veim
en aquests pressuposts.

No esperem que la nostra sigui una cultura emergent,
d'aquesta manera. D'aquesta manera, la nostra no serà mai
una cultura emergent, una cultura, almanco pel que fa a
aquests pressuposts, amb prou personalitat i força per
relacionar-se amb altres cultures, per influir en altres
cultures, i per ser capaç de deixar-se influir per altres
cultures. Amb uns pressuposts com aquests que es
presenten, de la Conselleria, de la secció 13, perquè
l'educació és cultura, i perquè l'esport és cultura, i perquè tot
plegat, si sumam educació, cultura i esports no s'arriba a la
inversió d'un 3% del producte interior brut de les Illes
Balears -no només educació, educació, cultura i esports, el
que queda, no arriba a un 3% del producte interior brut-
quan la reivindicació és d'un 6% només per educació. Si
tenim en compte això, i tenim en compte quins
esdeveniments i productes culturals vol fomentar el Govern,
museus a fons perdut, institucions privades, subvencions de
75 milions -se subvenciona més un museu en el qual
tendrem un protagonisme secundari, que no tota la política
d'exposicions del Govern Balear...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Sr. President. Subvenció de televisió a fons perdut,
sense continguts, sense saber quins continguts, l'argument
de la llengua, però en un altre objectiu... Si anam en aquest
sentit, que és l'orientació que ens presenten en els
pressuposts, anam de cap dret a la aculturització. No
importarà que hi hagi un model educatiu propi si la nostra
societat s'acultura. Aquesta és la política que el Govern
dirigeix des d'aquests pressuposts, i per la qual nosaltres
presentam una esmena a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup
parlamentari Nacionalista-PSM, hi ha l'esmena 7052. Sr.
Damià Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup, el Nacionalista-
PSM, ha considerat necessari presentar una esmena a la
totalitat a la secció 13 dels pressuposts, fonamentalment per
quatre raons concretes que esmentaré, i que després
detallaré i concretaré una mica més en els dos debats
següents, que també fan referència a cultura.
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El primer d'aquests quatre grans motius és que, a diferència
d'allò que va succeir l'any passat, quan l'exconseller Joan
Flaquer va presentar els seus pressuposts, els pressuposts de
l'àrea d'educació i cultura, que va anunciar ni més ni manco que
cinc lleis, cinc projectes legislatius -dels quals, per cert,
únicament ha arribat a bon port un, la llei de I+D, n'hi ha dos
que, si no estic mal informat, són en el congelador del
Parlament, sense que ningú vulgui obrir la porta perquè surtin
i entren en aquesta Cambra, en comissió, que és on havien
d'haver anat,  fa més de mig any que els diferents grups varen
presentar les esmenes, per exemple la llei de patrimoni.
Enguany el Conseller, a la seva presentació, no ha esmentat ni
un projecte legislatiu i, a més a més, no ha expressat en cap
moment la voluntat d'impulsar iniciatives legislatives, cosa que,
lògicament, va en detriment de la necessària construcció de tot
un sistema legal que permeti que la carcassa de l'administració
de la cultura en aquestes Illes tengui consistència jurídica,
tengui consistència legal i, a la vegada, marqui els camins
operatius per al seu desenvolupament. Creim que això és un
retrocés respecte d'allò que havia succeït l'any passat. Encara
val a dir que preferim que no es creïn expectatives que,
tanmateix, després quedaran frustrades que no que es faci com
enguany, que si no hi ha voluntat de fer iniciatives legislatives,
ja ni tan sols s'esmenti.

Una segona raó per la qual nosaltres creim justificable la
presentació d'aquesta esmena a la totalitat, és la ignorància
absoluta, una ignorància que jo diria que es pot identificar amb
el menyspreu dels Consells Insulars. Segons aquest projecte de
pressuposts, els Consells no existeixen. Són esmentats
telegràficament a la secció d'esports. Evidentment, aquesta no
existència dels Consells té repercussions múltiples en diversos
aspectes. Per exemple, sembla que la Comunitat Autònoma ha
augmentat un 20% el seu finançament en aquest any
pressupostari del 98. Evidentment l'ha augmentat un 20% al
marge de competències noves que pugui haver rebut i, com era
lògic, aquest increment del finançament ha repercutit de manera
positiva sobre les diferents Conselleries, i així el mateix
Conseller ho va dir, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, l'any 98, disposarà d'un 20% de finançament més que
el 1997. Això sense tenir en compte les noves competències
que ha rebut.

Creim que hauria estat raonable, fins i tot lògic, que
aquestes millores de finançament que ha experimentat la
Comunitat Autònoma i les seves respectives Conselleries,
també repercutís en el finançament de les competències que,
amb data de dia 1 de gener de 1995, varen ser transferides als
Consells Insulars. Això no ha estat així. Els Consells estan
condemnats a malviure dins un estat d'indigència
pressupostària. Enguany rebran un increment de finançament
que no és ni més ni manco que l'augment que correspon a l'IPC.
És evident que el Govern vol mantenir els Consells a pa i aigua
i, davant aquesta constatació, sembla bastant inexplicable que
aquells diputats del Partit Popular que governen a Menorca,
Eivissa i Formentera no es rebel•lin davant aquest tractament
del Govern, que també a ells els condemna a no poder
emprendre moltes iniciatives que, ben segur, serien positives
per als seus ciutadans. Una de les mostres més flagrants d'això
és que, per exemple, es crea el consorci per a la normalització
lingüística, i s'hi veta la presència dels Consells Insulars. Es
prescindeix dels Consells Insulars quan són unes institucions
intermèdies entre el Govern Balear i els ajuntaments, que tenen
un gran nivell de col•laboració amb els ajuntaments, que tenen
una implantació territorial, fins i tot, a cada illa que no la que
té el Govern Balear, i es prescindeix d'aquells. Per què? En
termes de racionalitat i d'eficàcia de les polítiques de
normalització lingüística, sembla evident que és mal d'entendre.

Evidentment aquesta subordinació dels governants del
Partit Popular a Menorca i a Eivissa-Formentera, resulta
absolutament incomprensible al nostre grup i, evidentment,
fins i tot, podem arribar a la situació -hem de tornar
malpensats, i creure que estan disposats a fer aquest
sacrifici, per tal de col•laborar a asfixiar al màxim, i per
motius únicament partidistes, el Consell de Mallorca.

El tercer argument que ens duu a rebutjar aquest
pressupost és que consideram que el Govern Balear destina
unes partides insuficients a aquelles matèries de política
cultural que té la responsabilitat de gestionar. Per exemple,
a tots els centres de titularitat estatal que gestiona el
Govern, els pressuposts que s'hi destinen són absolutament
miserables. Poca cosa més que personal i manteniment
ordinari d'aquests centres. Poca cosa més que això.

A més a més, tots hauríem de ser conscients que a les
Illes Balears, després de gairebé 15 anys d'Estatut
d'Autonomia, continua havent-hi grans mancances en
infraestructures culturals. Enguany, a compte del pressupost
del 98, sembla que començarà la construcció del
conservatori. A la fi, més val arribar 15 anys tard que no
començar mai. Ens n'alegram, però el problema és que
encara, fins i tot quan tenguem el conservatori construït, el
dèficit en infraestructures culturals que patiran les Illes
Balears, serà molt considerable.

En els pressuposts no es detecta, en cap moment, el
sentiment o la consciència per part del Govern Balear,
d'aquesta mancança notable d'infraestructures culturals. En
cap moment no es detecta la consciència d'aquesta
mancança. Jo no sé si és que el Govern Balear no sap que,
probablement, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
sigui la que, en el conjunt de tot l'Estat, manco ha avançat
de cara a la dotació d'unes infraestructures culturals
modernes de totes les comunitats autònomes de l'Estat
espanyol. Jo els convidaria a què fessin una anàlisi
comparatiu i que mirassin, per exemple, els índexs en
infraestructures culturals a les Illes Balears en relació a
Galícia, a Extremadura, a Andalusia, al País Valencià i,
probablement, tocarien amb les mans que les comparacions,
en tots els casos, resulten desfavorables per a les nostres
illes. Evidentment, demanaríem al Govern Balear que no
cometés l'error -al nostre parer- de defensar-se dient que
aquesta responsabilitat d'infraestructures culturals correspon
als Consells Insulars.
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Els Consells Insulars, quan diu 1 de gener de 1995, varen
rebre la transferència de la gestió de la cultura, no varen rebre
ni una sola pesseta per infraestructures, i aquells Consells
Insulars que han invertit en infraestructures culturals ho han fet
a costa d'un pressuposts que no els havia arribat des del Govern
Balear. El Govern Balear hauria de ser qui impulsàs
primordialment, i a la vegada finançàs,  la realització d'aquestes
infraestructures que tanta falta ens fan.

És evident que en els pressuposts fàcilment trobaríem
partides que se destinaran a coses molt manco importants i molt
manco necessaris. A més a més, encara hi hauria un camí
millor: que el Govern aportàs directament als Consells Insulars
els recursos que necessita cada illa per fer les infraestructures
culturals, i que Govern i Consells elaborassin un pla de
necessitats, que s'hauria d'acordar conjuntament i que s'hauria
de desenvolupar conjuntament.

La quarta raó per la qual deim no a aquests pressuposts és
perquè en el pressupost d'Educació, Cultura i Esports hi ha
massa partides que no van lligades a programes d'actuació
concretats i assenyalats explícitament. Això, evidentment,
donarà peu -segur que serà així, ha estat així els anys anteriors,
i no hi ha res que ens faci pensar que aquesta vegada no
succeeixi-, això dóna peu al clientelisme i, a la vegada, dificulta
que cada administració sàpiga allò que han de fer les altres
administracions i, per tant, entre totes les administracions
s'estableixi un règim de complementarietat. Com poden els
Consells Insulars i, fins i tot, els ajuntaments de més volum
pressupostari, emprendre accions amb la certesa absoluta que
allò que iniciaran no coincidirà amb allò que pretén fer el
Govern Balear? El Govern Balear, en el seu pressupost, oculta
allò que vol fer, per tant les altres administracions poden
cometre l'error de repetir allò que no s'hauria de repetir i deixar
sense cobertura allò a què s'hauria de donar cobertura. En un
país on hi ha tantes mancances en inversions culturals com és
el nostre, no és de rebut que, a més a més, hi hagi repeticions.

Evidentment, creim que la racionalitat administrativa més
elemental i el deure de fer un bon ús del recursos públics, que
se suposa que tenen totes les institucions, també mostren la
cartolina vermella a aquesta inconcreció pressupostària que el
Govern Balear avui ens presenta. Per aquestes raons, el nostre
grup ha presentat una esmena a la totalitat a aquesta secció 13
i evidentment, encara que no tenim gaire confiança en la
capacitat d'esmena del Govern, li demanaríem que, a partir de
la voluntat positiva i constructiva d'aquesta esmena,  com a
mínim amb posterioritat a l'aprovació dels pressuposts que
corresponen a la secció 13, fos capaç de concretar programes i,
a la vegada, comunicar-los a les altres administracions i tenir
una voluntat de compartir-los amb les altres administracions.
Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. També es manté l'esmena 6706 del
grup parlamentari Socialista. Per defensar-la, té la paraula
el Sr. Vicenç Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats, Sr.
Conseller d'Educació i Cultura: és cert que tota transferència
de competències representa una millora del finançament cap
a la Comunitat Autònoma. Als socialistes -ho hem repetit
altres vegades, i no ens cansarem de repetir-ho- ens
agradaria que, sistemàticament, aquesta millora del
finançament que poc a poc guanya aquesta Comunitat
Autònoma també fos transferida als Consells Insulars. En
canvi, comprovam un any més que a la seva Conselleria que
el Govern continua reservant-se partides que fan referència
a matèries ja transferides als Consells Insulars, com, per
exemple, cultura, i altres. Pensam que seria bo que, com
deia abans el Sr. Pons, sense confiar excessivament en la
capacitat d'esmena d'aquest Govern, en aquest moment, o
per rectificar aquest pressupost, però sí que prenguessin
nota per al futur.

Per altra banda, també és cert que tota transferència
representa que el centre de decisió estigui més prop dels
problemes i, per tant, amb un major coneixement de la
realitat, de les necessitats, una major concreció i informació
de les polítiques necessàries. Però el cert és que, quan
estudiam els seus pressuposts, els pressuposts de la seva
Conselleria, trobam tot el contrari, i això provoca una gran
confusió i expectació sobre el futur immediat de
l'ensenyança pública i concertada a les Illes Balears.
Preocupació entre el món dels professionals de l'educació,
dels pares i, en general, de tota la societat. Vostè, lluny de
respondre a aquesta expectació, i permetre superar les
preocupacions plantejades mitjançant una adequada política
pressupostària, a la qual s'especifiqui partida per partida la
política educativa que pensa aplicar el Govern, ens col•loca
a una sola partida, capítol 2 de la secretaria general tècnica,
48.000 milions de pessetes. Jo crec que només per aquest
fet, només per la preocupació que representa davant totes
aquestes incògnites del que serà la seva política, només per
aquest fet, ja mereix o ja es justifica que presentem una
esmena a la totalitat.
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És cert que la manca de concreció dels seus pressuposts
genera una especial preocupació sobre quan i com es resoldran
els problemes que té, avui per avui, la comunitat escolar de les
Illes Balears. Li puc posar alguns exemples, i només seran una
relació curta, perquè ens podríem allargar més. Per exemple, té
plantejat el Govern la dotació suficient de professors
especialistes -supòs que el Conseller sap perfectament que s'han
eliminat optatives durant aquest curs, especialment de
secundària, s'ha eliminat la possibilitat de separar determinades
classes per impartir amb més qualitat l'ensenyança-, s'ha
plantejat quina política de menjadors escolars pensa seguir?
S'ha plantejat quina política de beques? Pensa millorar-la? Ha
pensat, una vegada que tenguem les competències a la nostra
Comunitat Autònoma, en les illes anomenades menors,
Menorca, Eivissa i Formentera, els estudiants de les quals s'han
de desplaçar, per als seus estudis universitaris, a l'illa de
Mallorca? Ha pensat en els equips d'orientació psico-
pedagògica? Supòs que és conscient que s'han reduït, en aquests
darrers cursos. Pensa millorar la seva dotació. Amb els (...) ha
passat el mateix, s'ha reduït la plantilla, s'ha reduït la dotació
pressupostària. Té previst millorar la seva dotació en el
transcurs del 98? Programes educatius de compensació a les
desigualtats, necessitats educatives especials, escoles
viatgeres..., quina política pensa aplicar? Si ho explica avui, pot
ser que ajudem, amb aquesta esmena a la totalitat, a aclarir tota
una sèrie d'incògnites que hi ha, avui per avui, en el futur
immediat de la nostra educació.

Les oficines delegades de Menorca i d'Eivissa, pensa
millorar-les? Com? Pensa dotar-les de més personal,
d'inspectors? Li faig saber que, a Eivissa, hi va arribar a haver
tres inspectors, i només en va quedar un -crec que ara s'ha
cobert una segona plaça.

Totes aquestes qüestions, Sr. Conseller, i tantes altres
pendents de resoldre que, fins i tot, han empitjorat en aquests
darrers cursos, s'haurien de contemplar en el pressupost del 98.
El problema és que no hi són, o el que és pitjor, és impossible
saber si hi són o no. Això, evidentment, genera una excessiva
preocupació dins la comunitat escolar. El que més ens estranya
és que vostès diuen que tenen un model educatiu propi, i el que
ens fa entendre que aquest model educatiu propi, si és que
existeix, seria lògic que estàs plasmat en aquests pressuposts,
no hi és. Per tant, la qüestió continua plantejada: aquest model
educatiu propi només es té de cara a la galeria o és un model
realment ben assentat, que tenen ben analitzat, que es pot
aplicar i que, a més, està prevista la seva aplicació en aquest
pressupost.

Quant a política d'inversions, quina política de
construccions té prevista en el seu pressupost? Sr. Conseller,
nosaltres no l'hem trobada. La territorialització d'aquests
pressuposts, d'aquestes inversions, hauria d'estar prevista. Com
es distribuirà aquesta inversió per illes o per territoris? Quines
prioritats de construccions té la seva Conselleria per al 98?
Tenim un exemple recent: l'institut de Marratxí. Vull recordar
aquí que el grup Socialista va presentar una proposició no de
llei, no fa molt, a la qual, en la seva rèplica i argumentant el vot
en contra a aquesta proposició no de llei, negaven la necessitat
de construir aquest institut, un institut que estava a la
programació del MEC feia temps i que, per tant, estava
justificat amb xifres i que vostès haguessin pogut concretar o
confirmar amb una simple telefonada a la direcció provincial.
Poc després, per unes mobilitzacions dels pares o de la
comunitat escolar, canvien de postura i sembla que ara
anuncien que s'han compromès a construir-lo. Comprenc, per
tant, la preocupació de la comunitat escolar.

És necessari, des dels pressuposts, prioritzar les
polítiques que es volen fer perquè no passin aquestes coses.
No es pot fer la política de construcció de centres des de les
pressions, des de les mobilitzacions. Crec que aquest és un
exemple que nosaltres comunicarem als pares d'Eivissa,
com es pot construir un institut, quan és necessari, però
creim que no és la manera de fer-ho. Supòs que ells en
prendran exemple, però no és la manera de fer-ho. S'hauria
d'haver prioritzat en funció de les necessitats i això hauria
d'estar reflectit i especificat en els pressuposts.

Tampoc no contemplen en els seus pressuposts cap
partida per fer front a cap tipus de despesa econòmica
derivada dels processos d'equiparació social. Ja sé que
acabam d'aprovar, en la llei d'acompanyament, que serà
necessari que una comissió redacti una normativa
específica. Si aquest acord es produís dins el 98, no seria
possible aplicar-lo per falta de partida? O és que això ja vol
dir que, en el 98, no es preveu arribar a cap acord amb els
sindicats respecte d'aquest tema? És l'amenaça que aquests
quatre anys que es preveuen en la llei d'acompanyament es
compliran i, tal vegada, més? Creim que, almanco, hi hauria
d'haver una partida oberta perquè, si es tancàs aquest acord
dins el 98, es pogués executar.

Pel que fa a la Universitat, continuam en la mateixa línia
de confusió dels pressuposts. Dins aquesta confusió, en
primera instància, congelen el pressupost de la Universitat.
Després, amb unes esmenes del Partit Popular, després de
les queixes del propi rector de la Universitat -vull recordar-
incrementen aquestes partides de finançament de la
Universitat però, en qualsevol cas, les incrementen per
davall de l'IPC. Per tant, només per això creim que és
insuficient. Però,  i les inversions? No es contempla cap
partida extraordinària per inversions, i no és que no facin
falta, nous aularis i altre tipus d'aules i infraestructures
necessàries, cosa reclamada contínuament des de la
Universitat.

I+D, 18 milions de pessetes. No es contempla cap
increment, i això que hi havia compromisos per part
d'anteriors Consellers. El Sr. Flaquer, quan es tramitava la
llei de l'I+D, anunciava que seria possible, davant les
reclamacions de més inversió en investigació i
desenvolupament per part dels grups parlamentaris de
l'oposió, el Sr. Flaquer anunciava que seria possible quan
s'hagués aprovat una llei que regulàs la investigació i el
desenvolupament. Aquest va ser un dels motius pels quals
el grup Socialista, en aquells moments, va donar suport al
debat de la llei, preveient que era l'instrument adequat per
invertir més en aquesta àrea. Una àrea que -vull recordar- en
unes illes petites, on la societat civil té un pes relatiu, es fa
absolutament necessari i imprescindible que es doni suport
a la investigació des dels poders públics.
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Per acabar, Sr. Conseller, una pinzellada de política
esportiva. Aquesta és una àrea que està, bàsicament, transferida
als Consells Insulars, però vull recordar que tenen, precisament,
la competència de la promoció, foment i ajuts a l'esport, i aquí
sí que li faria un prec, si no més, i és que es deixin de política
de fausts, de política de fotografies, i entenguin, d'una vegada
per totes, que som una comunitat autònoma pluriinsular, i que
hi ha un objectiu important per damunt de tot si volem donar
suport a l'esport, i és que la majoria dels equips esportius tenen
moltes dificultats pressupostàries pel sol fet dels desplaçaments
entre illes per raons de competició. Crec que aquest és un
aspecte que no han de descuidar, que s'haurien de dedicar més
esforços a superar aquesta realitat pluriinsular que són les
nostres illes, encara que sigui des del pressuposts de la
Comunitat Autònoma. Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la
paraula el Conseller d'Educació, Cultura i Esports, Sr. Manuel
Ferrer.

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

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, intentaré, donat
l'hora que ja és,  concretar al màxim i contestar la majoria de
qüestions que han plantejat els portaveus dels distints grups de
la forma més ràpida possible.

Sr. Portella, presenta com una mancança o un inconvenient
del pressuposts que la majoria del mateix es dediqui a educació.
Jo crec que això no és dolent i, en qualsevol cas, jo ja he
explicat moltes vegades que el fet o, al nostre judici, el fet que
cultura, política lingüística i esports estigui a la mateixa
Conselleria que educació és bo, crea bones inèrcies i permet,
sobretot, la utilització dels circuits culturals i esportius als
alumnes d'educació no universitària. Jo crec que només per això
ja val la pena que aquestes competències, part de les quals, com
vostès han dit, estan transferides als consells insulars, continuïn
en aquesta mateixa conselleria.

Diu també vostè, i els altres portaveus també manifesten
quelcom semblant, que el pressupost no és vàlid perquè està
realitzat al cap i a la fi de la mateixa manera que sempre s'han
realitzat els pressuposts amb les competències transferides per
l'Estat, amb partides de serveis nous. Si aquest pressupost no és
vàlid, no és vàlid cap pressupost en tota la història de la
Comunitat Autònoma. Jo crec que des del punt de vista tècnic,
des del punt de vista pressupostari és impossible pressupostar
d'una altra manera, o és impossible no pressupostar, com no
sigui amb el risc de cada setmana haver de tramitar dues o tres
modificacions de crèdit, perquè malgrat sapiguem amb molta
aproximació en què s'executarà la despesa, a ningú li escapa
que és totalment impossible, i jo crec que beneficiós per a la
comunitat autònoma, que gestionant des d'aquí es pot estalviar
despesa en certes partides, que es pot emprar per a unes altres,

I vostè acaba parlant d'educació dient que el pressupost
no bastarà. Bé, són aquestes afirmacions gratuïtes que es fan
al Parlament, als mitjans de comunicació, que tan
habitualment feim, no sé si bé o malament, els polítics. Ja
ho veurem. Vostè diu que no bastarà, jo dic que sí, que
bastarà, i que podrem incrementar la qualitat, i jo no entraré
en aquest debat. Hi podríem entrar, en aquest debat, en
aquest mateix debat de l'any que ve, a veure llavors si ha
bastat o no ha bastat, i a veure si s'ha incrementat o no s'ha
incrementat la qualitat de l'ensenyament a les Illes Balears.

Després, quan parla de cultura, fa molta referència a
quina va ser en el seu moment, quina és la realitat actual de
les que llavors es varen fer transferències de cultura i
patrimoni històric als consells insulars. Jo crec que això no
és objecte d'aquest debat, i jo no dic que s'hagi de fer un
debat, jo crec que no. Però en qualsevol cas, jo crec que un
debat de pressupost no és un debat per plantejar-se si les
transferències es varen fer bé o malament, o si s'han de
revisar o no s'han de revisar.

I finalment vostè acaba dient que..., i bé, jo comprenc
que això és una constant dels partits d'esquerra, i més del
seu, que és que més a l'esquerra està, parla que el Govern
balear oblida la cultura, l'acció social, l'ensenyament, i
només es fixa, segons vostè, el seu leiv motif és el PIB. Això
no s'ho creu ningú; com a foc d'artifici, està molt bé.
Naturalment per al Govern és molt més important
l'ensenyamne, l'educació, que el PIB, com a Govern. Altra
cosa és el que en pugui pensar la societat; i vostè sap
perfectament, i a mi no m'agrada haver d'establir un leiv
motif, però si s'ha d'establir un  leiv motif per a un Govern,
com és l'obligació d'un govern, és que el Govern ha de fer
feina, el Govern ha de treballar i ha d'aconseguir resultats.
Pareix ser que el leiv motif és parlar, parlar i parlar, i no tenir
resultats concrets, i a vegades abanderar totes aquestes
iniciatives, o totes aquestes actuacions, cabdals per a la
nostra societat, i que demostren el progressisme que té un.
Jo crec que nosaltres hem mostrat tanta sensibilitat com el
que més, i hem fet tant d'esforç com el que més amb
aquestes matèries concretes. La veritat és que, per contestar
també ràpidament al Sr. Pons, m'ho posa molt fàcil. No molt
fàcil perquè sigui molt fàcil contestar-li, perquè jo crec que
els seus raonaments, malgrat jo no els comparteixi, són ben
acurats, sinó que vostè, com a bon professor, explica d'una
forma molt racional i ordenada els seus arguments, i per tant
és fàcil anar un per un.
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Vostè parla que no està d'acord amb el pressupost perquè no
hi ha projectes, no hi ha previsions de fer lleis. Jo crec que, ja
li vaig dir en comissió, crec que és un mèrit del meu antecessor,
és un mèrit de Joan Flaquer haver presentat quatre projectes de
llei a aquest parlament, i jo no entr a discutir amb quin tràmit
estan -un d'ells està aprovat- aquests quatre projectes de llei. En
qualsevol cas la llei, si se'n necessiten s'han de fer, no s'han de
presentar per presentar. Jo esper que aquestes lleis que resten en
tràmit al Parlament s'aprovin tan prest com sigui possible,
especialment la de consells escolars, ja que serem competents
a partir de l'u de gener. I vostè també sap que manca la
presentació d'una llei, que és la d'arxius, museus i biblioteques,
que no es pot presentar, no és convenient presentar des del punt
de vista de la tècnica jurídica fins que no estigui aprovada la
Llei de patrimoni. Tan aviat com estigui aquesta aprovada,
naturalment presentarem aquesta segona llei.

Per tant, no hi ha previsió de presentar lleis per part del
Govern a aquest parlament en els propers anys, i jo l'únic que
he de dir és que ja no em cabia cap dubte del bon treball, el visc
cada dia, del meu antecessor, i crec també per altra banda que
les lleis, com era aquest cas, s'han de fer quan es necessiten, si
no es necessiten no hi ha per què presentar projectes de llei.

Parla també vostè, com a segon punt important, d'una
ignorància absoluta cap als consells insulars per part del
Govern balear, i es planteja que si la capacitat de despesa del
Govern l'any que ve pot ser un 15, un 20 o un 25% superior, per
què això no es trasllada als consells insulars. Vostè sap
perfectament que quan un negocia una transferència, en teoria,
jo no dic que no es pugui modificar en el futur, també per llei,
però en teoria la negocia per vida, i jo no crec que aquestes
competències estiguin mal dotades, com vostè diu. En
qualsevol cas, la institució que a Mallorca exerceix aquestes
competències, amb la seva presidència a la Comissió de
Cultura, el Consell Insular de Mallorca, diu -i jo no tenc per què
dubtar-ho- que té un superàvit enguany d'uns 3.000 milions de
pessetes. En podria dedicar qualcun d'ells a cultura o patrimoni
artístic.

Parla vostè que nosaltres al Consorci, en aquesta mateixa
línia d'ignorància als consells insulars, al Consorci per la
llengua hem vetat els consells insulars. En absolut, nosaltres
hem arribat a un acord amb la Universitat de les Illes Balears,
com podríem haver arribat en una altra matèria amb altres
institucions a acords, o fins i tot l'acord de constituir un
consorci. En cap cas tenc jo la sensació que s'hagi vetat cap
institució. En tot cas, dues institucions han arribat a un acord,
i almanco el Govern balear ben satisfet n'està, d'aquest acord.

Com a tercer punt de la seva exposició, parla que hi ha
poques infraestructures culturals, i que el Govern no compleix
amb la seva obligació envers la construcció de noves
infraestructures. I vostè em diu "no em digui que els consells
insulars han de fer les infraestructures". Jo no dic que els
consells insulars han de fer les infraestructures, jo dic que totes
les administracions haurien de fer aquestes infraestructures, jo
dic que totes les administracions haurien de fer aquestes
infraestructures, també les administracions locals. I bona prova,
per exemple, fa poques setmanes, que nosaltres no estam
tancats a aquesta possibilitat és la col•laboració que amb vostès
tendrem en el futur teatre d'Inca.

I passaré... Parlar vostè també, per acabar, que hi ha
massa partides no concretades. Jo, per rapidesa, tampoc no
vull entrar a especificar aquest concepte. El que no puc
acceptar és el que vostè diu, que això provocarà, o ha
provocat sempre, discrecionalitat i arbitrarietat a la
Conselleria. Miri, si hi ha discrecionalitat i arbitrarietat a la
Conselleria, vostè faci el que hagi de fer, el que troba que
hagi de fer; que tal vegada el que ha de fer és anar al
Ministeri Fiscal, però jo no puc acceptar que deixi aquesta
sospita sobre la Conselleria, perquè això en absolut respon
a la realitat.

I ja per contestar el Sr. Tur, el portaveu del Partit
Socialista, parla vostè que arrel de la transferència d'aquest
pressupost es genera confusió i rares expectatives a la
comunitat escolar. Jo crec que en absolut, i si hi ha confusió
i cert malestar en certes persones o en parts de col•lectius,
vostè s'hauria de demanar a qui es deu; perquè a mi em
vénen moltes persones, moltes d'elles en absolut sospitoses
de ser del Partit Popular, del món educatiu, ens diuen "han
estat aquí els del PSOE, dient que això serà un desastre, i
que no sé què, ja veureu aquests del PP com es carreguen
l'ensenyança pública, i tot és mentida..." Això sí que crea
confusió, això sí que crea males expectatives.
Afortunadament els membres de la comunitat escolar, al
marge dels alumnes, són majors d'edat, i la immensa
majoria d'ells són persones ben preparades i acabaran per no
creure-los. Al final això serà com el bumerang, anirà en
contra seva fer aquesta campanya de ficar-li por al cos, a
part de la comunitat educativa, que ja li dic, la majoria, per
desgràcia de la seva campanya, no els creu. I vostè diu
"existeix un model educatiu?" Escolti, jo el vaig presentar
a aquesta cambra, i els vaig demanar aportacions. Seria una
forma molt més constructiva que anar per les escoles o per
les associacions de pares, o pels sindicats intentant posar en
contra del Govern a certs col•lectius, seria una forma molt
més constructiva i molt millor per al futur de l'ensenyament
a les Illes Balears que se n'adonassin que aquest document
existeix, que aquest document jo els ho he lliurat a través
del Parlament, i que vostès poden fer aportacions per
millorar l'educació a les Illes Balears.

Em diu si hem pensat en Eivissa, en Menorca i en
Formentera. Jo faig un esforç diari per pensar en Eivissa, en
Menorca i en Formentera, i exigesc a la meva gent que faci
aquest esforç. El que no pot ser de cap manera és que ens
queixem des de Balears de centralisme, i quan nosaltres
tenguem competències facem el mateix. I a vegades no és
fàcil, i es cometen errors, des del Govern, des de Palma, des
de Mallorca. Però pot estar ben segur que feim aquest esforç
diari. Parla vostè si no hem considerat els universitaris
d'Eivissa, de Menorca i de Formentera. Jo vaig anunciar que
destinaríem 100 milions de pessetes a beques per a aquests
universitaris, i també vaig anunciar que ampliaríem les
oficines delegades d'educació a Eivissa, Formentera i a
Menorca, precisament per ser més sensible. I tal vegada
aquesta tendència que tota administració té a generar
centralisme no la corregirem mai, però pot estar ben segur
que cada dia farem l'esforç que no se'ns oblidi.
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També vostè parla -el que ja em pareix, no sé com
qualificar-ho- de construccions. Construccions, farem totes les
que faci falta, totes les que faci falta, totes. I a partir d'aquí... -
em deixa continuar? Gràcies- I a partir d'aquí vostè comença a
parlar de l'institut de Marratxí, i que hem cedit a la pressió de
la plataforma, o dels pares, o de no sé què, i que farà el mateix
a Eivissa. Miri, nosaltres hem fet l'institut de Marratxí perquè
hem tengut un document tècnic que ens ha demostrat que
aquest institut era absolutament necessari, i no creim en la
planificació que feia el MEC. La planificació que feia el MEC
era llevar-se les puces de davant, dient "això està planificat, clar
que farem un institut, i una escola, i un no sé què", i
l'Ajuntament de Marratxí duia no sé quants d'anys esperant,
amb el solar preparat, i el MEC "no, jo ho tenc planificat, ho
tenc planificat"; i què, si ho tenia planificat? Per calmar la gent
era molt bo això, però no es va distingir el MEC per donar
solucions a això. Nosaltres estam començant a donar solucions,
però les solucions que ens diuen els nostres tècnics que són
necessàries, no les solucions de la plataforma, com si haguessin
tancat l'autopista, com si vostè vol muntar a Eivissa el que
vulgui muntar. Només farem d'aquestes noves construccions
que li dic, totes les que siguin necessàries, les que siguin
necessàries. M'estim mil vegades més que em tanquin totes les
carreteres de Balears, que que els ciutadans em puguin dir
"vostè va fer, es va gastar 450 milions dels nostres imposts
perquè li varen venir a reclamar, amb tot el carinyo les
administracions locals o les associacions li varen venir a
reclamar. No ho farem mai, ni a Marratxí ni a Eivissa ni
enlloc...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'anar acabant, Sr. Conseller.

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

Finalment vostè critica la política del Govern al voltant de
la promoció de l'esport i la promoció del turisme a través de
l'esport. l'any que ve hi destinarem 30 milions, sobre 1.500 que
gestionarà la Direcció General d'Esports. Crec que amb això
està dit tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller. Torn de rèplica.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Hi ha un parell de coses que m'han
preocupat, Sr. Conseller, que li he sentit a dir a la seva
intervenció. Una cosa que m'ha preocupat primer és que ha dit
que fa un esforç diari per pensar en Menorca i Eivissa. Jo li
demanaria que no fos un esforç la seva dedicació, perquè és
preocupant que pensar en Menorca i Eivissa sigui per a vostè
un esforç diari.

Una altra cosa que m'ha preocupat és que ha censurat
Esquerra Unida, que hem vingut aquí a parlar, parlar, parlar;
"li falta progressisme". És el Parlament, açò; és el
Parlament, on vol vostè que parlem si és aquí que hem de
parlar? Cada cosa al seu temps, i cada cosa al seu lloc, i
nosaltres intentam complir amb la nostra obligació, que és
controlar el Govern, parlant, parlant, al Parlament. Sabem
que no s'aprovaran aquestes esmenes, i que no se
n'aprovaran de les parcials. Per tant, deixi que parlem, que
discutim amb vostè, que debatem si el seu pressupost és el
que nosaltres voldríem que fos, i si ho trobam que és
convenient. Nosaltres trobam que no és convenient, i per
açò parlam. Però no adopti una postura antidemocràtica en
aquest parlament, no l'adopti perquè açò sí que preocupa. 

Una altra qüestió: La primera part, vostè no l'ha entesa.
Tal vegada és perquè és una alta hora i hem acabat de sopar,
però no l'ha entesa. Jo no m'he queixat que la majoria del
pressupost sigui educació. És ben normal i és ben lògic que
un 90% sigui educació; no m'he queixat, ni molt manco. No
ho ha entès, l'únic que li he dit és que de cada vegada més
aquesta conselleria que ara presideix vostè, que és el tercer
conseller en aquesta legislatura, serà més d'educació i
manco de cultura i esports. I li he dit més: s'haurien de
completar les transferències als consells insular, en matèria
de cultura i esports, completar de tot i deixar de ser cultura
i esports, i tots els serrells de representativitat exterior, de
coordinació, que hi han de ser? S'haurien d'assumir des de
Presidència, per exemple, és una idea, una alternativa, i
deixar aquesta conselleria com d'educació, que Déu n'hi do!
Ben prou, no?, n'hi hauria ben prou, que fos educació
només. Per tant, açò és el que li de dit, i açò és la nostra
postura.

Amb educació, 40.000 milions no distribuït, havia dit.
Vostè diu "com vol que ho distribuïm. el primer any..." És
un pressupost. Què és un pressupost? Un pressupost són
unes partides que informen de la política que ha de
desenvolupar el Govern durant l'any següent, informen, i
durant el qual opinam. Aquesta pàgina de 40.000 milions al
pressupost, disculpi que faci un exemple gràfic un poc
exagerat, aquesta pàgina de 40.000 milions és una tercera
part de tot el pressupost de la Comunitat Autònoma, és una
tercera part. Per tant, amb tots aquests volums de
pressuposts que hem rebut, és normal que hi hagi una
oposició a la poca distribució; i fins i tot fa un mes li vàrem
dir "ho comprenem", i ara li diríem "no ho comprenem,
perquè en cinc setmanes s'hauria pogut avançar en la
redistribució i concreció de les partides que ens donés més
peu a parlar". Açò li vàrem dir, li vàrem mostrar comprensió
quan no era una postura de tots els partits aquesta idea. La
varen tenir, però no ho han fet, i per açò ho criticam. I ho
criticam per una altra cosa, vostè diu "bé, nosaltres no
podem concretar tant les partides perquè no sabem com
funcionarà. Quants de cents de milions es duen gastats en
aquesta comunitat autònoma per preparar dia 1 de gener de
1998? Quants de cents de milions es duen gastats per dir
què farem quan ens trobem a dia 1 de gener de 1998? I
després de dur aquestes inversions, lògiques, de preparació
d'estudi, és normal que dia 1 de gener de 1998 vostè no
pogués dir avui aquí el que acaba de dir, perquè el que
acaba de dir és que el que hem invertit fins ara no ha servit
per res. Açò és el que acaba de dir.
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Insuficiència de pressupost d'educació, afirmació gratuïta.
Què vol dir informació gratuïta?, que nosaltres deim "com que
ningú no ens ho reclamarà, després no haurem de respondre a
ningú"; no, nosaltres, jo intent ser humil en les meves
intervencions, humil. I humil vol dir saber que un moment
donat puc respondre de les afirmacions que ara faig com a
oposició, i intent el grup parlamentari que represent aquí tengui
la mateixa actitud, és una actitud crec que honesta i honrada. I
quan nosaltres deim que el pressupost és insuficient és perquè
l'hem estudiat, i creim que les necessitats actuals del sistema
educatiu a les Illes Balears no es corresponen al pressupost
rebut. I una cosa més: una societat s'ha de permetre tenir un
sistema educatiu d'acord amb el seu producte interior brut, amb
la seva riquesa. No pot ser que siguem la comunitat més rica
amb un sistema educatiu més pobre. Açò no pot ser, i per açò
li deim insuficient, que no arribi ni a un 3% del producte
interior brut el que destinarem a educació. I açò no és una
afirmació gratuïta, açò és la realitat, i nosaltres avisam i deim
"per aquí malament", perquè no em valdrà l'any que ve que
vostè em digui "bé aquesta idea, aquesta esmena és molt bona,
perquè no tenim partides suficients"; vostè acaba de dir que n'hi
haurà prou, de doblers, que n'hi haurà prou per tot, per fer un
sistema de qualitat, i que el leiv motif del producte interior brut
és invent nostre, i que no és així, que en realitat no és així.

Una anècdota: Tenc dues coses més per dir-li i ja acab. Una
anècdota: model educatiu, Govern balear, leiv motif,
homologació del professorat, incrementar la motivació del
professorat per tal de contribuir a un millor desenvolupament
de la seva tasca educativa i didàctica, àmbit de professorat,
correcte. Actuacions, increment retributiu com a compensació
a la competència, la professionalitat i la dedicació intensa a la
docència per tal de garantir la consecució de les quotes socials
proposades. L'homologació, que no és un dret?, que no és un
dret?, que no està legalment establert que s'hagin d'homologar
els funcionaris que arriben a la Comunitat Autònoma? No, s'ho
hauran de guanyar. I qui avaluarà la productivitat educativa?
Com s'avalua la productivitat educativa?...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. jo ho lament molt, però hauria d'anar acabant.

EL SR. PORTELLA I COLL:

No és una mentalitat...? -Sí, Sr. President- No és una
mentalitat leiv motif productivitat? No ho és?

Dues coses més per acabar, ja que han sortit. Consorci:
Vostès no només deixen fora els consells insulars, deixen
fora ajuntaments, Obra Cultural Balear, altres entitats que
han fet mil i cinc-cents per la llengua catalana, i ho deixen
fora perquè no el interessa. I vostè, que té l'obligació com a
impulsor de la política de normalització lingüística de fer un
consorci -i hi ha models de consorci fora d'aquí que han
funcionat en el seu moment bé-, té models per seguir.
Consorci és on hi havia ajuntaments, on hi havia
diputacions, on hi havia entitats culturals.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo ho lament molt, però ens estam excedint
del temps d'una manera reiterada. Per tant, jo li deman ja
que...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, ja...  bé, idò acabaré, Sr. President. Quatre temes que
tenia de música, cinematografia, teatre, conservatori,
etcètera, ho deixarem per l'any que ve, perquè estic segur
que en els pressuposts de l'any que ve ens trobarem amb les
mateixes circumstàncies, perquè són durs, són durs com a
rabasses.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, el Sr. Pons té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, començaré fent una
referència. Vostè ha invocat els mèrits de l'exconseller Joan
Flaquer en matèria legislativa. Així és, efectivament. El Sr.
Flaquer, si no record malament, va deixar de ser conseller
a mitjans 1997, i en aquell moment les seves promeses
d'impulsar tota una sèrie de projectes legislatius que a la
seva exposició dels pressupostos de l'any passat varen ser
cinc projectes de llei, n'havia aconseguit que un que ja estàs
a les portes de l'aprovació, i els altres dos esmenats i
pendents de la seva acceptació i debat en ponència. Clar, el
problema és que hi ha el perill que els mèrits del Sr. Flaquer
es puguin convertir en demèrits seus, si és que ràpidament
tota aquella tasca legislativa que va ser impulsada no surt
dels calaixos del Parlament on es troba, i comença a ser
debatuda i aprovada. Vostè diu que la Llei de museus està
pendent de la Llei de patrimoni; efectivament, però és que
resulta que la Llei de patrimoni fa ni més ni manco que més
de sis mesos, si no vaig errat de comptes, que ja ha estat
esmenada per tots els grups, i per tant està pendent de ser
debatuda, i evidentment una mica en mans del seu govern
i del seu grup majoritari deu estar perquè això faci una mica
més de via.
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A mi, el que m'agradaria que s'entengués, és que crec que és
evident que després de tenir un sistema autonòmic a aquestes
Illes Balears, ja passa d'hora de disposar del sistema legislatiu
necessari que doni cobertura a la totalitat de les actuacions en
polítiques culturals, perquè les lleis no resolen res, però com a
mínim marquen fronteres, horitzons, objectius, etcètera, i per
tant poden ajudar a donar un cert sentit de planificació, i fins i
tot diria jo de jerarquització d'objectius a les polítiques culturals
que es facin en aquestes Illes Balears, cosa que no ha succeït
fins ara.

L'aspecte del finançament dels consells insulars,
evidentment jo no crec que ara sigui el moment de debatre la
transferència, però és evident que la transferència en matèria de
cultura als consells insulars, per l'experiència que jo he pogut
veure de prop, tècnicament va ser molt desafortunada, molt
desafortunada. Jo no explicaré ni esmentaré ni qui en varen ser
els responsables ni per quina raó va ser així, però va ser molt
desafortunada. Ara bé, el que em pareix bastant inacceptable és
aquesta teoria seva que quan es rep una competència amb una
determinada dotació, això és per vida. Jo entenc que si l'Estat
espanyol, que ha transferit competències, en un moment
determinat aconseguís tenir més mitjans i més recursos, ha de
tenir un mínim sentit de solidaritat amb les administracions
inferiors -per entendre'ns- per contribuir a dotar millor aquestes
administracions inferiors a fi que puguin fer, en benefici dels
ciutadans, una gestió amb més recursos de les competències
que anteriorment havien rebut. És que si no, podem plegar,
perquè resultarà que cada administració serà un món tancat en
ell mateix, que semblarà que les altres administracions per
sistema són les seves adversàries. Això francament, entre
d'altres coses, deu implicar o implicaria entre l'Estat i les
comunitats autònomes, o entre les comunitats autònomes, la
balear en concret, i els consells insulars, que podria donar-se el
cas que una comunitat autònoma amb creixement pressupostari
i uns consells insulars mantinguts a pa i aigua, s'acabarien
convertint en una pura ficció que les competències de gestió en
política cultural fossin dels consells insulars, perquè si no hi ha
recursos no hi ha capacitat de governar, i per tant de fer
actuacions en política cultural. Per tant, jo li demanaria que es
replantejassin una mica aquesta qüestió.

I també li demanaria, i així li demanam cada any en els
pressupostos mitjançant la presentació d'esmenes que demanen
la destinació de partides dels pressupostos de la Comunitat
Autònoma, perquè els consells insulars també són comunitat
autònoma, se suposa, puguin proveir-se d'un part d'aquestes
partides per poder fer polítiques en coordinació amb el Govern
balear, amb els altres consells insulars i amb qui vulgui vostè.

La qüestió de les infraestructures, dins una administració
que té un cert sentit d'estat, són una qüestió evidentment de
totes les administracions, però el que no podem fer és
ignorar que hi ha administracions que tenen més
responsabilitats que altres. Una administració que té el
pressupost com té la Comunitat Autònoma i una
administració que té un pressupost de 150 milions de
pessetes, que pot ser un municipi de 2.000 habitants de
Mallorca, és evident que no tenen el mateix nivell de
responsabilitat. Si la Conselleria de Sanitat -vostè em dirà
que la Conselleria de Sanitat té competències, i no les tenen
els consells insulars ni els ajuntaments- està fent acords amb
municipis, pagant-los els centres de salut que són necessaris
en aquell municipi, per quina raó, si no va ser transferida la
partida als consells insulars per fer infraestructures culturals
el Govern balear no ha de poder fer això si li interessa? El
que passa, que la qüestió de les infraestructures culturals,
que durant aquests 15 anys ha estat desèrtic en aquesta
comunitat autònoma, vostès no la consideren una cosa que
mereixi l'atenció, ni mínimament prioritària.

Respecte de les partides no concretades. Partides no
concretades què vol dir? Que si vostè als pressupostos no
posa noms i llinatges a les partides, com a mínim amb una
mica de detall, això dóna peu perquè després aquesta partida
sigui una bossa a la qual el Govern pugui posar mà per anar
repartint en actuacions que probablement no són ajustades
a la partida que s'havia pressupostat. Fa dos mesos vàrem
tenir ocasió de comprovar en una comissió de Cultura que,
per exemple, la partida de normalització  lingüística havia
servit per subvencionar una escola de música  a sa Pobla,
per subvencionar amb 4 milions  de pessetes activitats de
promoció cultural a Sencelles, o havia servit, per exemple,
per pagar l'exposició sobre les rondalles a la Llonja de
Palma, quan la Llonja té un pressupost específic.

Aquesta és la desvirtuació de les partides, que ve,
d'alguna manera, facilitada per la manca de concreció
pressupostària de les partides en qüestió. 

Com que veig que s'ha encès el llum vermell i és molt
tard, purament i simplement, acabaré així, donant les
gràcies al Sr. President per la seva amabilitat que, amb el
llum encès (...).

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Vicent Tur, pel Grup
Parlamentari Popular, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
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Sr. Conseller, la veritat és que, amb la seva rèplica, m'ha
deixat un poc més preocupat que abans, perquè jo el feia
coneixedor del que té entre mans, en canvi, si vostè afirma en
aquesta tribuna que és impossible pressupostar, com a argument
per posar 48.000 milions de pessetes, tots a una partida, perquè
cada setmana ens veuríem abocats a dues o tres modificacions
de crèdit, em dóna a entendre que és que vostè no sap què fer
amb aqueixos 48.000 milions, perquè si ho tengués clar, que és
el mínim que pot passar a aquestes altures, hi faria una previsió,
la qual s'hauria de reajustar en funció del pressupost?, d'acord,
però no pot dir aquí com a argument i no especificar com es
gastaran els 48.000 milions i aclarir tantes preocupacions i
incògnites que té avui per avui la comunitat escolar que ens
veuríem abocats a un rosari de modificacions de crèdit. La
conclusió és perillosa. Per tant, esper que amb la seva
contrarèplica em deixi més tranquil.

Ha posat en boca meva que jo havia dit que l'opinió pública
tenia rares expectatives. No. No he dit aquesta expressió, he dit
preocupació i confusió, i no només no he dit aqueixa expressió,
sinó que no l'he dit amb el to com ho ha fet vostè, que semblava
insinuar possibles intoxicacions o manipulacions de determinats
sectors de l'opinió pública per part dels socialistes.

Fins i tot ha dit que el vénen a visitar persones que no són
sospitoses de ser socialistes, es veu que vostè ubica
políticament aquells que el visiten, però, en qualsevol cas,
estigui tranquil, per aquest costat no busqui bubotes.

El que sí que és cert és que la preocupació hi és, i per què hi
és, la preocupació?, no fa falta que els socialistes perseguim la
gent i els diguem què malament pot acabar això si continuam
així, si continuàvem així amb l'anterior administració, esperem,
i aquesta era la nostra intenció quan presentàvem aquesta
esmena a la totalitat, esperem que ara les coses canviïn. Però
com vol que la gent no estigui preocupada, al marge del que li
digui els socialistes, i en això pot estar tranquil, com li dic, si
comproven sistemàticament reduccions de plantilla en els
instituts i en els col•legis, reduccions de recursos a tots els
nivells, reducció d'inspectors, i l'hi he dit abans, a Eivissa, hi
havíem tengut aquests darrers cursos tres inspectors, aquest
curs s'hi ha començat amb un inspector, i amb tots els
problemes que hi va haver al principi de curs, ja es pot imaginar
com li va anar; paralització de la construcció de centres, tota
una programació que hi havia es va paralitzar.

Per tant, el que a nosaltres ens agradaria és veure tota
aqueixa problemàtica, que, amb raó, té preocupada l'opinió
pública, al marge del que li diguin els socialistes, ho repetesc;
ens agradaria veure totes aquestes coses corregides i
desmentides en el seu pressupost, que per això té una bona
partida que li permetria tranquil•litzar, almanco, la comunitat
escolar.

I confusió, és evident que en aquest moment hi hagi
confusió, entre altres coses per la manca de concreció dels seus
pressuposts, i jo no he dit res més que aqueixes dues
expressions.

De Menorca, d'Eivissa i de Formentera, vostè ha dit que
havia anunciat beques, jo li he parlat especialment, també és
cert, hem parlat de les beques, sobres si pensaven millorar
les oficines delegades, que millorar-les no vol dir només
posar-hi un delegat polític, sinó que vol dir dotar-les de més
recursos, dotar-les de més personal i de més capacitat de
funcionament, i vostè diu que ha fet anuncis a aquest
respecte. És clar, però vostè ha de comprendre la nostra
preocupació. D'anuncis als mitjans de comunicació, estam
molt acostumats a llegir-ne cada dia de part d'aquest
Govern, el que esperàvem era, després, veure aquests
anuncis que el Sr. Conseller diu que ha fet reflectir en els
pressupostos, i això és el que no hi ha, i aquesta és la nostra
queixa, o la queixa que jo feia en la meva intervenció.

Parlant de política de construccions, jo li he sentit repetir
a diversos debats aquí, que totes les que facin falta. Això és
el que volem veure en el pressupost. Quines creu, el Sr.
Conseller, per al 98, que fan falta i que es podran construir?,
en base a quina partida?, on?, territorialització de la
inversió, quan?, això és el que necessita la comunitat
escolar per tenir una certa tranquil•litat davant tots aqueixos
problemes que es planteja avui l'educació i repetesc que
teníem la confiança que el canvi d'administració servís per
millorar-ho, de moment ens n'anam preocupats, esper que el
temps ens ho desmenteixi.

Allò de Marratxí, diu que ho han fet, quan un document
tècnic els ha dit que era necessari. El MEC ho tenia a la
planificació des de fa molt temps, i vostè menysprea la
planificació del MEC d'una manera que jo no entenc, és que
la planificació del MEC no és tècnica?, vostè desautoritza
una autoritat com el Ministeri d'Educació, al marge del
color polític que tengui?, creu que les planificacions, la
programació que fan els tècnics d'una administració com és
el Ministeri d'Educació fins ara no són documents tècnics?,
ha set ara que ha sortit un document nou que diu que sí que
ha fet falta, després de les mobilitzacions. Jo crec que això
no és seriós. Aquestes planificacions, amb tots els
documents tècnics necessaris, i estic segur que a l'anterior
administració n'hi havia, i estic segur que vostès en poden
elaborar més, haurien d'estar en aquests moments ja molt
més clars i veure's reflectides en el pressupost.

És evident que, aquest institut, segurament era molt
necessari, si va provocar ls mobilitzacions que va provocar
dels pares és perquè, evidentment, el necessitaven. Ara, la
pregunta és quants creu més que són necessaris, el Sr.
Conseller, i quants se'n podran construir, d'aquestos que són
necessaris durant el 98.

Són coses que, en haver els doblers que hi ha en els
pressupostos, haurien de tenir la seguretat en aquest moment
que es el que es farà, i tranquil•litzar en aquest aspecte la
comunitat escolar. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar aquesta
qüestió incidental, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Sr. Portella, sí que faig un, jo no dic que això sigui bo o
dolent, però sí que faig un esforç diari des de Palma, des de
Mallorca, des de la Conselleria a Palma, perquè ens llevem del
cap que no estam parlant de Palma ni de Mallorca, que som el
Govern de les Illes Balears, i crec que això és necessari, i vostè
sap perfectament que tal vegada, fins que no passin anys, no
tendrem tots ben clar en el cap que aquestes són unes illes que
formen una comunitat, i jo crec que aquest exercici encara és
necessari, i crec que cometem molts errors a Menorca, a Eivissa
i, especialment, a Formentera, i crec que també es pot disminuir
aquesta quantitat d'errors fent aquest esforç diari, del qual vostè
em pot dir que no l'hauria de fer, però l'he de fer, i crec que
l'hem de fer tots.

Vostè em diu que jo menyspreu el Parlament, la democràcia,
i que parlar per parlar... Jo el que li dic és que vostès, al marge
del treball seriós del Parlament, aquí i fora d'aquí, sempre estan
amb la cançoneta que, a nosaltres, només ens preocupa
l'economia, del PIB i que vostès fan bandera de la sanitat, de
l'educació, de l'acció social. Això és el que jo justament li volia
dir.

Sr. Sampol, em parla dels mèrits del Sr. Flaquer. Jo crec que
en té...

El Sr. Pons em parla dels mèrits del Sr. Flaquer, jo crec que
sí que en matèria legislativa, com en tota la resta de la seva
gestió, en té, i molts, però també em parla de la possibilitat que
es converteixi en demèrits meus, i jo, quina culpa en tenc,
d'això, Sr. Pons?, aquests projectes estan en el Parlament, què
vol que hi faci, com a conseller?

Vostè diu, al marge d'això, com jo he dit que les lleis s'han
de fer quan s'han de fer, que aquestes lleis són molt necessàries.
Efectivament, són molt necessàries, hi té tota la raó, i jo crec
que la seva aprovació i també la futura aprovació de la Llei
d'arxius, museus i biblioteques també vendrà a donar aquest
paraigües que vostè comentava, que no tot sempre es pot
plasmar en termes financers, en termes pressupostaris, i crec
que sí que aquestes lleis i la que encara hem de presentar en
aquest parlament són molt necessàries per a la nostra cultura i
per al nostre patrimoni. Li don tota la raó en això, com he de
donar-li en part raó del que em deia de les transferències.

No em digui que això de les transferències és per a tota la
vida, bé, ni tant, com vostè ha dit, ni manco, com he dit jo. Una
cosa és que no es puguin modificar les lleis i una altra cosa és
que contínuament ens estiguem plantejant la modificació de les
lleis. Les lleis tenen una vocació de permanència i, per tant,
quan jo parl, molt exageradament, ho reconec, que per a tota la
vida, parl que hauríem de respectar aquesta vocació, i no
plantejar-nos contínuament la modificació d'aquestes lleis.

Una de les darreres frases que vostè ha mencionat, i
també parlant, com pareix que ha estat el fil conductor de
tot aquest debat, dels consells insulars, vostè ha dit una frase
que jo també la pens, també m'ha agradat molt, i
m'agradaria repetir-la, "els consells insulars també són
comunitat autònoma", efectivament, els consells insulars
també són comunitat autònoma.

I en contestació a la intervenció del Sr. Tur i de... Jo
parlava d'intoxicacions que s'hagin produït en la comunitat
escolar instigades per, no dic el PSOE com a partit polític,
sinó a la millor parts del PSOE, i que m'ho han comentat, a
mi. Jo tampoc no hi era quan es produïen, si es que es
produïen aquestes intoxicacions, en  qualsevol cas, vostè em
diu "no hi vegi bubotes", això no ho farà mai el PSOE, li ho
agraesc, no és bo per al sistema educatiu, i estic content que
vostè em digui que el PSOE mai no farà aquest tipus de
política, i entenc, a més, que farà una política constructiva,
que jo crec que el Partit Socialista, com a partit majoritari
de l'oposició, té molt a aportar a la política educativa de la
Comunitat Autònoma.

I finalment m'agradaria matisar el tema de la planificació
del MEC. Jo no dic que no confiàs en la planificació del
MEC, jo dic que el MEC va saber vendre molt bé, quan no
realitzava una actuació que podia ser necessària, el fet que
ja ho havia tengut en compte i ja estava en la planificació,
però és que "planificar" és fàcil, i molt més fàcil encara és
posar que es farà una actuació a un paper, però el que és
important és fer-la. Això és el que, en part, tirava en cara al
MEC, que faci les (...), és clar, ho teníem pensat nosaltres,
ja ho teníem planificat nosaltres, i què!, però s'haurien
d'haver començat les obres, per què no varen començar les
obres si tan convençuts estaven d'aquesta planificació?

I en el cas concret de Marratxí, aquesta planificació
encara ens donava més peu a desconfiar dels informes,
perquè, com vostè sap, Marratxí és un dels municipis amb
més moviment demogràfic de la Comunitat Autònoma, i era
absolutament necessari que es produís aquest nou estudi, i
jo tenc dubtes que en el darrer estudi que es fes..., hi havia
una diferència molt considerable d'habitants, almanco
d'habitants censats en el municipi de Marratxí, i tenc dubtes
que d'aquell informe es derivàs la construcció d'un institut,
d'un institut dels grossos, dels importants. Moltes gràcies,
Sr. President. Moltes gràcies als portaveus dels grups.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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Passam al debat número vuit, de globalitat. Agrupació dels
programes 4221...

Perdó, fixació de posició per part del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li promet que seré molt breu, que no
retardaré gaire la marxa del debat dels pressupostos, però
solament he de dir, en nom del Grup Popular, i crec que després
d'haver escoltat atentament les intervencions del conseller, que
el nostre grup no donarà suport a aquestes tres esmenes a la
totalitat, en primer lloc perquè entenem que són uns
pressupostos seriosos, rigorosos, i que són els millors
pressupostos que es podrien presentar per dur endavant uns
objectius tan importants, com són els temes de cultura, d'esports
i d'ensenyament de la nostra comunitat.

Per tant, com he dit, seré breu, no vull donar més
explicacions, perquè crec que el conseller ja s'hi ha estès
bastant, i crec que ens ha explicat tota classe de dubtes que
puguem tenir.

Votam que no a aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam al debat número vuit, de globalitat, agrupació dels
programes 4221, sistemes i plans educatius; 4222, ensenyament
universitari; 4511, Direcció i serveis generals de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports. S'hi han presentat esmenes per
part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i del Grup Parlamentari
Socialista.

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, les
esmenes són: 6311, 6314, 6321, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327,
6328, 6329, 6330, 6320, 6322, 6331, 6332, 6319, 6318, 6310,
6316 i 6317. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena d'aqeust grup
d'esmenes agrupades, tenim aproximadament uns 34 segons per
defensar-ne cada una, i jo ja n'he perdut 20 de la primera, fa
referència a l'ampliació de la partida destinada a beques per a
transport d'estudiants de Menorca, d'Eivissa i de Formentera a
Mallorca, i de les Illes Balears a fora quan són obligats a sortir-
ne per a matèries que aquí no poden seguir.

Hi ha una intenció del Govern de dedicar 100 milions a
aquestes beques, nosaltres n'hi posam 300 milions més,
detrets de la partida d'inversions, percentual a totes les
seccions, perquè, lògicament, a una comunitat autònoma on
hi ha 1.000 estudiants de Menorca, d'Eivissa i Formentera
a Mallorca i uns 3.000 obligats a sortir fora d'aquí. Si
dividim aquests 100 milions que el Govern pensa dedicar a
beques a aquests 4.000 estudiants, la quantitat beca per
estudiant mitjana que ens surti és tan esquifida que gairebé
sortiran més cars els tràmits burocràtics que la beca que
rebran al final. Jo crec que l'ampliació d'aquestes beques
s'hauria de tenir molt en compte, sobretot enguany, curs 97-
98, quan la matriculació a la Universitat la disminuït en
2.000 alumnes de diferència amb l'any passat; açò s'hauria
de tenir en compte, perquè, així mateix, vol indicar alguna
dificultat per al procés d'ensenyament universitari a la
nostra comunitat.

Una altra esmena que presentam és una partida als
consells insulars per a ajudes a escoles infantils, i quan
parlam d'escoles infantils ens referim a les de zero a tres
anys, no a les de tres, que ja estan reglades dins el sistema
educatiu, sinó a la primera etapa, que, com saben, és una
situació una mica estranya com es duu a terme, amb moltes
experiències diverses però amb necessitats concretes de
poder adaptar els centres de zero a tres anys al que marca la
LOGSE a partir de l'any 2001, em sembla, i que, per tant, hi
ha d'haver una partida concreta d'ajudes en aquest sentit.

Una altra esmena fa referència a l'ampliació de la
dotació econòmica per a construcció d'escoles d'idiomes a
Mallorca.

Tenim una sèrie d'esmenes, vuit, nou esmenes, que diré
en bloc, que són esmenes d'afectació sobre la quantitat que
es vol dedicar a inversions en nous instituts per a l'any que
ve, per a l'any 98.

El que se'ns ha ocorregut fer, a nosaltres, és dividir la
quantitat que hi ha prevista, en surten 100 milions a cada
una d'aquestes necessitats.

A Sineu, a Marratxí, a s'Arenal, a Santa Eulària,
d'Eivissa, a Sant Joan, també, a Sant Josep, d'Eivissa, a
Eivissa i a Santanyí.

I és clar, en resum, amb 100 milions per a cada un dels
projectes de nous instituts no podem construir aquests
instituts. Per tant, una esmena, aquestes vuit esmenes no són
tan esmenes en si sinó observacions a la insuficiència de la
dotació per a la construcció de nous centres.

Una altra esmena, també d'afectació, ralla d'afectar els
400 milions per a ampliació i reparació dels instituts de
Manacor, Inca, Palma, de Palma l'Aurora Picornell, el Josep
Sureda, l'Antoni Maura i el Juníper Serra, així com de
Pollença i sa Pobla, que són actuacions necessàries que, per
a nosaltres, s'haurien de fer l'any 98.

També una altra partida s'ha destinada, a una esmena, a
la millora de les extensions de les escoles oficials d'idiomes
a Eivissa i a Menorca. Creim que és una qüestió transitòria
fins a la creació d'aquestes escoles com tals a les illes.
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També hi incorporam una esmena d'afectació de 1.000
pessetes, per tant, és una esmena només de caràcter polític,
referencial, per obrir una partida afectada per l'ampliació i
adequació de l'institut de Ferreries, on s'han revelat insuficients
totes les modificacions i implantació de l'ESO en aquest centre.

Una altra esmena d'afectació, s'ha presentada fa molta
estona i estam contents que, el Govern, sembla que va en
aquesta via, d'afectació de 80 milions per a les obres de
reparació de l'institut Joan Ramis, de Maó, i sembla que aquesta
s'aprovarà perquè, com dic, el Govern té intenció de fer-ho.

Una altra esmena, la presentam per doblar la quantitat que
es dedica al programa d'investigació i desenvolupament.
Trobam que després de l'aprovació de la llei, era lògic que per
a l'any 98 hi hagués un increment significatiu d'aquesta partida
dedicada a I+D.

Una altra esmena, la fem per duplicar l'aportació del Govern
balear a les escoles municipals de música. També és una
esmena política, perquè sabem que encara que l'augmentem un
cent per cent, en 15 milions, l'aportació del Govern a els escoles
municipals de música serà igualment testimonial. Només en el
cas de Menorca hi ha 1.000 alumnes matriculats a les escoles
municipals de música, de menorca rallam, 60.000 habitants; si,
el mateix percentatge, el situam en el conjunt de les Illes, hem
de parlar d'uns 60.000 alumnes a les escoles municipals de
música, segurament que no, perquè l'ensenyament musical a
Menorca està molt més desenvolupada, per fortuna, n'estam
molt contents, els menorquins, i supòs que aquest percentatge
és molt particular de Menorca, però, és clar, si distribuïm els 15
milions de pessetes que el Govern dedica a escoles municipals
de música, només tenint en compte les de Menorca, toquen a
2.000 pessetes per alumne, aquesta és l'aportació que fa el
Govern balear a l'ensenyament musical a les escoles
municipals, i, per tant, fèiem aquesta esmena d'ampliació.

Una altra esmena que fem cada any, i perquè és un tema que
s'arrossega des d'algunes, en diria, dècades, però sí d'alguns
anys, és l'adequació de la sala d'audiències del claustre del
Carme, de Maó, que, com saben vostès, ha de ser una espècie
de sala auditòrium de la delegació del Conservatori de Música
a Menorca.

Una altra partida política és aquesta obertura d'una partida
de 1.000 pessetes, té aquest contingut polític, dedicada a
l'ensenyament de la dansa a les Illes Balears. En la
compareixença, el conseller ja hi va informar que ni per a dansa
ni per a teatre hi havia una pesseta, i nosaltres creim que és una
qüestió que s'hauria de corregir en aquests pressupostos.

Per açò, també fem una altra esmena, la 6317, ja
acabam, de 1.000 pessetes més per obrir una partida
d'ensenyament d'art dramàtic al sistema del Conservatori.
No pot ser que art dramàtic i dansa, com cinematografia i
altres qüestions de tipus cultural, no tenguin a la nostra
comunitat un sistema d'ensenyament adequat; no només que
no n'hi hagi, sinó que no s'hi prevegi, que és pitjor, perquè
en aquest cas ni tan sols es planifica.

I aquestes són les esmenes que presentam, agrupades en
aquest primer bloc d'esmenes a la secció 13 dels
pressupostos per a l'any 1998.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Complint l'acord de la Junta de Portaveus i atès que tan
sols falten dos minuts per a les dotze, per tant, no dóna
temps a veure les altres esmenes, tallarem aquí el debat i
procedirem a la votació del debat número set, de totalitat,
secció 13, Conselleria d'Educació i Esports.

Deman tranquil•litat. Vull recordar que la votació és a
les dotze.

Senyores i senyors diputats...

Senyors membres de la Mesa, prenem bona nota dels
presents.

Votarem les esmenes corresponents al debat número set,
de totalitat, secció 13, Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. Són tres esmenes a la totalitat, les quals, per tant,
impliquen la devolució, i les votarem conjuntament, les tres.

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, 6285.

Silenci, per favor.

Votam les esmenes a la totalitat, agrupades, que són tres,
la del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, la 6285; la del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, la 7052, i la del Grup
Parlamentari Socialista, la 6706.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes esmenes a la totalitat.

Inform a les senyores i senyors diputats que demà la
sessió plenària començarà a les deu del matí.

S'aixeca la sessió.



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


