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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’aquesta comissió d’Hisenda i Pressuposts per tal de tramitar
els pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any
2004. En primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President. Simó Gornés substitueix Joan Huguet.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Antoni Marí Tur.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Maria Salom.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Maria Antònia Munar substitueix Miquel Nadal.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Aina Calvo substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Andreu Bosch substitueix Carme Garcia.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, Sr. President. Maria Anna López substitueix Diego
Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears  per a
l'any 2004 (RGE núm. 2902/03).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller
d’Educació i Cultura, el Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, per
tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. He de dir
que el Sr. Conseller compareix acompanyat dels següents alts
càrrecs de la seva conselleria, que són Sebastià Vanrell Sintes,
secretari general tècnic; Climent Ramis Noguera, director

general d’Universitat; Rafel Bosch, director general de
Planificació i Centres; Cristòfol Vidal, director general de
Personal Docent; Jaume Juan, director general d’Administració
i Inspecció Educat iva; Miquel Melià i Caules, director general
de Política Lingüística; i la Sra. Catalina Sureda Fons, directora
general de Cultura.

Per tant, per explicar el pressupost de la seva conselleria té
la paraula l’Hble. Conseller sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sr. President . Senyores i senyors diputats,
comparesc amb molt de gust davant aquesta comissió
d’Hisenda per explicar el pressupost que ha presentat el Govern
en el departament d’Educació i Cultura i, naturalment, per
sotmetre’m a un debat amb tots vostès respecte a les
qüestions, els aspectes i les consideracions que els sembli més
oportú fer-me, i naturalment a mi m’agradaria fer una primera
intervenció relativament senzilla. Jo no repetiré o no faré una
lectura de la memòria, que la don per sabuda i m’imagín que
l’han llegida tots vostès, ni de les despeses, els capítols, les
seccions una per una perquè seria una feina inútil, també; tots
vostès han llegit els pressuposts, almenys els d’aquesta secció,
aposta són aquí, m’imagín, i els coneixen tan bé com jo. Per tant
segurament és més interessant tenir un debat respecte a
determinats aspectes dels pressuposts. 

Però jo naturalment la sistemàtica que seguiré per a aquesta
intervenció serà també la lògica dels pressuposts i naturalment
aniré per partides, no sense abans manifestar la meva
satisfacció per poder presentar en aquesta cambra, en aquesta
comissió d’Hisenda uns pressuposts per a Educació i Cultura
de 460.325.122 euros, que suposen un increment d’un 5,8%
respecte al pressupost de l’any passat. Aquí tenim una variació
a l’alça de 25.120.356,49 euros, que això suposa una quantitat
vertaderament notable i vertaderament rellevant, i si em
permeten que ho digui, amb prudència però també amb
satisfacció, suposa al  meu mode de veure, almenys en termes
percentuals, l’increment major de les diverses seccions del
conjunt del pressupost. Per tant com a conseller d’Educació
manifest la satisfacció d’haver pogut créixer, de tenir un
pressupost que creix, no sense voler caure en triomfalismes que
em facin no veure, que em tapin la visió que aquest és un
departament amb grans mancances i amb gran necessitat de
més recursos, i que naturalment la meva pretensió és
aconseguir més recursos els propers i naturalment més
finançació fins i tot del conjunt de l’Estat, perquè com vaig
explicar em sembla la darrera vegada que vaig ser aquí
necessitam més finançació, necessitam més recursos perquè les
nostres necessitats, molt especialment en el camp educatiu, han
crescut. Tenim un creixement de població estudiantil molt elevat
i en termes comparatius amb la resta de l’Estat elevadíssim; i
tenim també una presència de nouvinguts, també ja ho vàrem
dir l’altra vegada, al voltant del 9% del conjunt de la població
escolar. 
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Per tant tenim unes xifres que conviden a aconseguir
incrementar aquest pressupost, i des d’aquesta voluntat,
d’aquest exercici de voluntarisme que es fa sempre quan
s’expliquen aquestes coses, vull comprometre el meu esforç i el
de tot el departament en què això sigui així, al mateix temps que
agraesc també als directors generals que m’acompanyen, i al
secretari general que m’acompanya, i a les directores generals
que no són aquí en aquests moments, l’esforç que han fet no
només material per contribuir i configurar aquest pressupost,
que és una feina que ens ha duit aquest darrer mes i mig molt
intensa, i per la qual cosa jo els vull agrair molt sincerament
dues coses, no només el seu esforç particular i material de feina
i de contribució a l’estudi i l’anàlisi de la realitat i de les
necessitats del departament, sinó també i molt particularment a
la seva bondat humana de suportar el mal humor i el vertader
estat d’ànim a vegades mal de sofrir del mateix conseller en un
tema àrid i complex com és la confecció d’un pressupost, però
que avui presentam, vull dir i vull repetir, amb satisfacció. 

És un pressupost en creixement, és un pressupost evolutiu
amb les limitacions que ja diré. I precisament perquè aquest és
un pressupost fruit del pacte permanent amb els departaments
d’Hisenda i de l’evolució de diversos esborranys que s’han
anat treballant, jo vull continuar pensant que aquest és un
pressupost viu, és un pressupost en evolució i fruit d’un intens
debat que continua viu dins la conselleria i que continua viu i
permanent amb els departaments d’Hisenda, que generen
sempre aquestes tensions inevitables en la configuració d’un
pressupost. 

Vull també anunciar la introducció d’una sèrie d’esmenes
per part del Grup Parlamentari Popular patrocinades pel mateix
departament que, si més no, modificaran alguns aspectes i
algunes qüestions que aniré comentant avui perquè vostès els
coneguin i naturalment formaran part del debat general una
vegada presentades dins el termini corresponent, que encara no
s’ha exhaurit, i formaran part del conjunt del pressupost i
vendran a corregir alguns aspectes i algunes petites
desviacions que efectivament havíem percebut però que no
teníem les autoritzacions necessàries ni havíem aconseguit
encara configurar aquestes modificacions, i avui puc dir ja que
els pròxims dies el Grup Parlamentari Popular introduirà una
sèrie d’esmenes dins el termini corresponent per modificar
alguns aspectes que aniré comentant durant la meva
intervenció dels pressupostos, però que tenen diversos
objectius. 

Voldria ressaltar-ne algun, tot i que llavors faré un esment
més concret a les esmenes que presentam; tenen com a objectiu
principal reequilibrar el pressupost de Cultura, que certament en
el seu conjunt havia patit un desajust que mereixia una revisió,
i a nosaltres no ens importa reconèixer quan és necessari
revisar alguns aspectes. Algun aspecte del departament de
Normalització Lingüística però només algun, perquè m’interessa
també ressaltar molt avui que hem d’aturar determinades
despeses i hem d’aturar determinats plantejaments, llavors
parlaré més concretament d’algun centre de despesa com el
COFUC, que ens preocupa especialment pels problemes que
ens ha vengut generant i que ens vendrà generant en el futur
per la seva pròpia configuració pressupostària. I també algunes

esmenes dirigides a aconseguir introduir dins les quatre illes la
finançació del programa RETES per a un millor funcionament
del conjunt de la tecnologia posada al servei de les escoles,
posada al servei dels escolars, al servei dels professors.
Aquestes són essencialment i esquemàticament les quatre
coses que jo volia dir. Tot això, i vull insistir-hi, fruit de la
reflexió, de la permanent revisió en la qual estam immersos, i
crec que és fins i tot bo que sigui així, i sense renunciar, a més,
a la possibilitat, dins un pressupost tremendament dinàmic com
és el que tenim i les possibilitats que la mateixa llei ens atorga,
de moure durant l’any partides que segons les necessitats
vagin apareixent i segons les necessitats es vagin atenent, però
dins un esforç de racionalització de la despesa corrent, de
racionalització de la despesa, dins un esforç per intentar evitar
determinats malbarataments que s’han produït a determinats
centres de despesa i, naturalment, tallar aquestes vies de
pèrdua de recursos en coses en alguns casos vertaderament
absurdes, vertaderament absurdes, i ho vull dir així, segurament
al llarg del debat sortirà aquesta qüestió i ho podré demostrar
sense cap dubte, coses absurdes, podré aconseguir, podrem
aconseguir limitar aquest malbaratament.

I també, naturalment, una reconsideració de les polítiques
de contractació de persones a través de mecanismes
absolutament injustificats i absolutament no pensats per
aquestes qüestions. 

Tot això és un procés més complex del que pareix i jo el que
faria, insistesc, per no cansar-los i per no entrar dins una lectura
de les partides, faria una repassada global on aniré intercalant
algunes coses sobre esmenes i algunes coses sobre el
pressupost, i naturalment quedaré sotmès als aclariments que
sigui necessari fer més endavant.

Em dirigiré primer, tot i que a Secretaria General convé dir
que hi ha un petit retall dedicat principalment a la contenció de
la despesa corrent i dedicat a evitar majors despeses, és un
pressupost relativament diguem-ne que equilibrat. 

El segon centre de cost, que seria el 3201, que és la Direcció
General de Cultura, vull dir que, efectivament, vull posar
l’accent respecte a algunes qüestions que els poden cridar
l’atenció, és a dir, per exemple, la no existència de la partida
d’aportació de la Banca March de conveni de restauració i
conservació, que passa de 60.000 a 0, té l’explicació que només
s’imputa en el pressupost en el moment en què es rep la
finançació d’aquest conveni; per tant pot cridar l’atenció que
estigui en aquests moments a zero, però com que el conveni és
viu en el moment que es rebi la finançació aquesta partida
quedaria plena amb la mateixa quantitat. Es retalla la subvenció
al COFUC, la subvenció per part de la Direcció General de
Cultura, amb una reducció de 151.000 euros que llavors, amb
una explicació més detallada del que és el COFUC i de com
funciona el COFUC just ificaré sobradament. I es reequilibra a
través d’una esmena el concepte 64000 del capítol 6, que
efectivament havia quedat desequilibrat en el sentit que
s’havien limitat els recursos d’inversions de caràcter immaterial
que necessitava la Direcció General de Cultura per continuar
duent a marxa determinats projectes com “Viu la cultura”, com
Teatre del Mar, i altres conceptes que quedaven vertaderament
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desequilibrats, i s’ha intentat fer un esforç per aconseguir
equilibrar aquest pressupost, que quedaria empatat en 662.315
euros, que és la mateixa quantitat que es destinava l’any passat
p er a aquesta qüestió. Per tant, naturalment, si anàssim a mirar
el total de centre de cost i a mirar la diferència hauríem de
corregir numèricament de la forma que les he explicat aquesta
qüestió.

Pas per damunt dels centres de cost que més o menys els
subprogrames que dins el centre de cost 13202, els
subprogrames que estan igual -la Llonja manté els mateixos
recursos-, la biblioteca pública de Palma té una petita retallada
per la desdotació d’una plaça concretament, o de dues places
concretament, però vull dir respecte a aquesta qüestió, i s’ha dit
i s’ha plantejat a través dels mitjans de comunicació, la no
aparició de recursos humans necessaris per atendre l’obertura
de la biblioteca de Palma. Jo vull dir que efectivament això es
tracta d’una sèrie de places que estan en el pressupost, que
estan en el catàleg de llocs de feina i que no estan dotades en
aquests moments, i que jo no tenc cap dubte que en el moment
en què es pugui obrir la biblioteca de Palma, que serà
efectivament durant el pressupost, durant l’exercici que ara
començarem, naturalment aquestes places es dotaran, perquè
si no ens trobaríem que tenim la biblioteca rebuda, adequada i
no poden posar-la en marxa perquè no tenim les persones que
estan en el catàleg. Jo els assegur i els avanç que això, per al
seu disgust, a més, això no passarà. No passin pena que el dia
que s’hagi d’obrir la biblioteca de Palma hi haurà les 20
persones o les 20 i busques de persones que estan en el
catàleg, estaran dotades aquestes places i es contractarà per
mitjans ordinaris aquestes persones perquè ocupin aquests
llocs.

En aquests moments, ahir o despús-ahir era jo a la biblioteca
de Palma, la biblioteca està acabada, en aquests moments està
a punt de rebre’s pendent d’una sèrie d’acabats de caràcter de
certificacions i d’autoritzacions, i el que es planteja com a
dificultat operativa en aquests moments i que segurament ens
durà diversos mesos és el trasllat de tota la biblioteca a les
noves instalAlacions. Per tant en aquest moment no necessitam
el personal per a aquesta atenció, no és vera?, necessitam el
personal un poc més endavant i en el moment que el necessitem
no passin pena que existirà aquest personal.

La biblioteca pública de Maó pràcticament empata. La Casa
de Cultura pràcticament empata. La fonoteca creix un 14%. Els
recursos de l’Orquestra Simfònica creixen moderadament. I
l’Arxiu del Regne de Mallorca tenia un dèficit de 10 milions de
pessetes que és corregit amb una esmena dirigida a empatar el
pressupost de l’any passat; per tant els recursos que es
dedicaran a l’Arxiu del Regne de Mallorca són els mateixos que
s’hi dedicaren l’any passat. En aquest sentit s’ha hagut també
d’introduir una esmena perquè era una quantitat petita la de 10
milions de pessetes, 60.000 euros, però hem volgut realment
equilibrar perquè la idea general era intentar equilibrar el
pressupost de Cultura.

En el Museu de Mallorca hi havia també un dèficit que hem
corregit a través d’una esmena; es tractava d’un dèficit de
42.000 euros que a través de la corresponent esmena

s’introduiran aquestes quantitats que, insistesc, es detreuen
també, es rapinyen, si l’expressió és vàlida no sé si dins l’argot
parlamentari, però dins l’argot administratiu i dels funcionaris
que elaboren els pressuposts ja s’arriba a un nivell final de
vertaderament aconseguir rapinyar euros d’aquí, euros d’allà
per fer una petita quantitat i afegir-la allà on tenim aquests
dèficits. Tot són esmenes, menys la de RETES, tot són esmenes
de no generació de més despesa, sinó de moviment dins els
nostres pressuposts. Ho explic perquè convé també no enganar
ningú i que les coses se sàpiguen.

El Museu de Menorca era també deficitari en aquest sentit
i també s’introdueix una esmena dirigida a equilibrar la
finançació del Museu de Menorca amb el mateix..., havia perdut
24.000 euros que recupera a través d’una esmena de moviment
de comptes dels nostres propis recursos. El Museu monogràfic
del Puig dels Molins empata si no tenim en compte una
quantitat que acabava ja perquè era el darrer pagament d’una
plurianualitat del Ministeri de Foment que havia anat pagant
durant aquests darrers anys i que l’any passat, o enguany, el
2003, era el darrer pagament, 240.000 euros que naturalment
l’any que ve no apareixen en el pressupost; per tant aquest
desequilibri, que és cert en aquest sentit, obeeix al fet que
finalitza tota una sèrie de despeses per a les reformes d’aquest
museu. El mateix amb el Museu Arqueològic d’Eivissa, que té
un creixement modest, moderat, però un creixement, al cap i a la
fi, d’un parell de punts.

Passam a la Direcció General de Política Lingüística. La
Direcció General de Política Lingüística veim que en els capítols
1 i 2 de personal i despeses corrents es mantenen, certament,
les mateixes despeses; que en transferències corrents a
ajuntaments, famílies, institucions, és a dir, un conveni sobre
normalització lingüística amb els ajuntaments creix en una
quantitat molt notable, en 134.000 euros. Vull ressaltar-ho
perquè amb massa freqüència es diu que hi ha un decreixement
dels esforços econòmics per ajudar a avançar la normalització
lingüística i voldria dir que això no és així. On si disminueix,
certament, és en el capítol de despesa en inversions de caràcter
immaterial, perquè al final acaba essent això una caixa de
despeses corrents, de factures i facturetes que vertaderament
s’han d’esporgar de qualque manera i llevar d’enmig. 

En el que afecta també al foment de l’ús social de la llengua
jo vull fer dues consideracions, perquè hi ha efectivament uns
retalls, tot i que s’introdueix una esmena per créixer una
quantitat determinada quedam molt enfora del que es va gastar
l’any passat, no ho vull negar ni ho vull ocultar, al contrari, ho
vull subratllar perquè tenim una idea clara de per què es fa això;
així com a l’Institut Ramon Llull es creix, així com el que és la
cooperació amb la Generalitat catalana en la promoció de la
cultura de les Illes Balears i de Catalunya a l’exterior creix -creix
exactament un 43%-, és vera que la finançació al COFUC decreix
i és vera que la finançació a empreses privades i a famílies i
institucions, és a dir, subvencions, també decreix, perquè
nosaltres creim que no es millora, no s’avança en aquests
processos a través de subvencions, alguna d’elles de difícil
justificació, i alguna d’elles dedicada realment a plantejaments
que són inacceptables ja no des del punt de vista polític, que
jo crec que des del punt de vista polític en termes generals tot
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es pot entendre, sinó inacceptables des del punt de vista
democràtic, és a dir, hem estat finançant la publicació de
revistes dirigides a insultar no al conseller ni al Partit Popular,
a les institucions, a la democràcia, a tots els partits polítics de
l’arc parlamentari, en un termes d’una grosseria i d’un to
inacceptable; és vera que es podrà dir que això és un cas
concret i per tant retallem aquesta finançació en aquest cas
concret. No només és un cas concret, podríem fer un ampli (...)
de problemes d’aquest tipus, però en realitat volem controlar un
poquet més aquesta qüestió perquè ens pareix que està
vertaderament fora de lloc completament. Vull també dir que
retallam la finançació al COFUC perquè el COFUC és deu
cèntims del mateix, llavors ja els posaré quan en parli amb més
detall algun exemple vertaderament interessant del que passava
amb aquesta qüestió.

Retallam també, bé, el tema d’inversions reals amb anàlisis
de la realitat sociolingüística no deixa de ser, tenc per aquí la
llista del que s’ha fet amb aquest concepte, però no els avorriré
explicant els estudis i treballets que s’han anat fent per
justificar aquesta despesa. Llavors, si és necessari, entrarem
amb més profundidat en aquesta qüestió.

Vull dir que, per altra banda, en el que creim que és bona la
potenciació de l’ús de la nostra llengua és sobretot en la
formació i el reciclatge del professorat en la llengua i cultura
catalanes. Creix, creix un 4%; m’interessa subratllar-ho perquè
al final, quan passem llista, veim que l’únic que no creix, que
l’únic que decreix de tot el que és el foment de la nostra llengua
i la nostra cultura, veim que l’únic que decreix són les
subvencions, veim que l’únic que decreix són les ajudes, les
factures de coses que a vegades no tenen massa justificació. El
que es manté són capítols com aquests: formació i reciclatge de
professorat en llengua catalana; programes a centres; immersió;
tallers de llengua; coordinació lingüística. Tot això és manté, no
es retalla ni un cèntim d’aquests recursos, m’interessa ressaltar-
ho perquè m’agradaria que sabessin distingir el que és
l’educació, la formació, les qüestions més o manco establertes
en l’ús de la llengua catalana i el que és la finançació de
determinades activitats, de determinades publicacions que
nosaltres creim que no estan justificades, i per descomptat del
COFUC, que ha estat un calaix de sastre on s’han pagat coses
com veurem més endavant vertaderament insòlites.

Som ja a la Direcció General d’Administració Educativa.
També vull subratllar que apareix tot el que és inspecció
educativa dins aquest departament. Cal explicar, perquè potser
no se n’hagin adonat, que surt d’una altra direcció general i
passa a dependre, per qüestions operatives que hem cregut que
eren millors, més oportunes i que es justificaven millor, a
dependre de la Direcció General d’Administració Educativa tot
el referent a inspecció.

Pas un poquet per damunt les qüestions que per ventura
m’hi podria recrear, que és tot allò de Planificació i Centres, on
tenim creixements notables percentuals que volten el 6 i el 7, en
alguns casos el 42..., en fi, posant recursos allà on creim que
són necessaris, però no m’entretendré fent aquest exercici, en
fi, de qualque manera de satisfacció que suposa poder dedicar
més recursos a aquestes qüestions tan necessàries, però crec

que ocuparia massa temps i vostès tenen el detall
pressupostari, i si tenen un moment i s’hi volen dedicar s’hi
poden entretenir. Jo estic naturalment a la seva disposició per
a la segona part del debat explicar-los amb més detall si és
necessari i també ens acompanyen amb molt més criteri i més
bon criteri que jo els directors general i el secretari general, que
podran explicar si hi ha cap dubte o em podran ilAlustrar a mi
sobre si hi ha cap dubte. Vull dir també que es mantenen els
mateixos recursos pel tema de 0-3 anys, la subvenció de 0-3
anys, i es mantenen els mateixos recursos per transport escolar
i per alimentació a les escoles, i crec que això també s’ha de dir.

I respecte al que és la Direcció General d’Universitats també
és un tema que voldria aturar-m’hi encara que fos només per
donar una pinzellada i explicar un valor negatiu que apareix, i ho
vull justificar, que és una baixa de 2.440.000 euros, que és
naturalment la compra del mobiliari i l’equipament de l’edifici
Jovellanos, que ja està pagat i abonat i naturalment no ha de
reaparèixer en els pressupostos; per tant és una baixa notable,
perquè és una quantitat important, però que només pagava una
vegada. I dit això el conjunt del capítol apareix equilibrat tret
d’aquesta qüestió que naturalment..., equilibrat amb un lleuger
creixement. (...) es dirà que les necessitats són més i
s’introdueix també una específica esmena per aconseguir
atendre el que ha estat una demanda important de la universitat
de majors, de la Universitat Oberta de Majors per aconseguir
que es puguin fer el segon cicle, el quart i el cinquè curs, que
era una demanda de tota aquesta gent que, bé, idò que ocupa
el seu temps en el tema universitari i que realment és un nombre
de gent important i que venien pressionant perquè s’atengués
aquesta demanda, i pareixia que era just i no hi havia els
recursos, i hem aconseguit finalment dotar amb una quantitat,
em pareix que són 5 milions de pessetes -parl de memòria- per
poder donar satisfacció a aquesta demanda i que la universitat
pugui acabar d’organitzar aquest cicle que quedava tallat a
tercer; enguany es faria quart i l’altre any es faria cinquè.

A formació professional també s’empata. Vull dir que el que
no surt, perquè també pot induir a confusió, el que no surt en
el pressupost essencialment, dues baixes molt importants, són
els projectes Leonardo, que també se’ns indica des d’Hisenda
que no s’inclouran fins que no s’abonin, i que, per tant,
mentrestant s’han de mantenir a zero. Jo crec que això és una
tècnica pressupostària que a mi, bé, jo no som expert en
aquesta qüestió, però que genera certa confusió, naturalment,
en la lectura dels pressuposts i a vostès els pot haver generat
qualque confusió, perquè poden haver trobat que realment hi
havia concretament dos conceptes, em referiré al capítol 2, el
22606 13103 i el 48013 103, que si llegeixen veuran que són dos
conceptes importants, 151.000 i 168.000 euros cada un d’ells i
veuen que passen a una baixa a zero els dos conceptes, i
naturalment la suma del pressupost queda vertaderament
desquadrada quasi amb 300.000 euros de menys, que no és cert,
insistesc, perquè són projectes Leonardo que estan captats i
que es tendran durant l’any en el moment que
administrativament i comptable sigui possible, jo això no ho sé
explicar amb tot detall, però bé, això és el que m’expliquen i em
diuen els especialistes, i per tant no estaríem davant una
baixada. Com no hi estaríem a l’Institut de qualificacions i com
no hi estaríem en el Museu de l’Educació.
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Per tant he donat complit compte dels pressupostos en
termes de conceptes estructurals dels pressupostos de la
comunitat quant a Educació i Cultura. 

M’agradaria fer també un petit comentari respecte a l’illa de
Menorca, que aparentment quedava fora d’un equilibri que en
justícia li correspon i que es mereix, i jo puc dir en aquest
moment amb satisfacció que en diverses coses que he plantejat
ara i alguna que diré, a Menorca es gastaran més recursos
d’educació i cultura l’any que ve que no enguany. A mi em
pareix molt important dir això perquè s’ha dit, un diputat aquí
present ha dit, en uns termes que..., bé, me mereixen tots els
respectes, per altra banda, però que no em pareixen justs, que
naturalment, a part que el director general de Política
Lingüística era un “florero”, cosa que no sé si li ha agradat molt
sentir, que es desinvertia a Menorca, que es dedicaven els
recursos a Menorca. 

Jo vull dir que amb la inclusió del RETES i amb l’equilibri
dels recursos que es dediquen al Museu de Menorca, de
qualque manera es ve a equilibrar una part del problema i l’altra
part quedaria equilibrada amb la signatura que anuncii avui de
la segona part del conveni amb l’Ajuntament de Ciutadella per
a la modificació, la reestructuració de l’IES Maria Àngels
Cardona a Ciutadella, amb una inversió amb uns recursos que
quedaran alliberats a la firma d’aquest conveni per valor de
869.000 euros, que això significarà no només un equilibri,
insistesc, respecte al que s’ha gastat enguany, el que s’haurà
gastat enguany dins l’illa de Menorca en termes d’educació i
cultura, sinó un increment que no he tengut temps d’establir
percentualment, i a més tampoc no crec que sigui aquesta la
qüestió, però un increment respecte al que s’ha vengut gastant
i, naturalment, ho dic amb satisfacció, i hem intentat el millor
que hem sabut i el millor que hem pogut que existeixi certament
un equilibri territorial i que hi hagi recursos un poc per a
tothom, i de qualque manera amb molt d’esforç s’ha aconseguit.

Vull acabar..., volia introduir el tema de les esmenes, però jo
crec que quasi totes han estat comentades. Si em deixen amb un
moment vaig un repàs ràpid, quasi totes han estat comentades.
Vostès tendran còpia en el moment que es presentin en el
Registre i naturalment podran adherir-se, que és el que a mi
vertaderament em donaria satisfacció, que vostès s’adherissin
a aquestes esmenes que presentam per millorar les condicions
del pressupost, i no les repetiré perquè crec que essencialment
el més important, és a dir, l’equilibri del pressupost de Cultura,
l’equilibri del tema dels museus, una petita millora en els temes
de normalització lingüística que naturalment no assoleix el
pressupost que s’havia gastat o que s’havia pressupostat
enguany, i el tema de RETES, que és molt important perquè és
un programa que al final se’ns torna el 50% de la inversió. Per
tant val la pena generar aquest tipus de recursos, encara que
aquesta és l’única esmena que ha de passar per hisenda perquè
no és una redistribució del nostre pressupost, sinó que és una
captació de recursos externs, igual que també és una
modificació en el nostre propi pressupost la Universitat Oberta
de Majors.

He dit amb això un poquet quines serien les esmenes, i
havia dit també que parlaria dos cèntims del COFUC, perquè el

COFUC sí que realment veu una retallada de les seves dues
principals fonts de finançació, que era la Direcció General de
Cultura per un costat, i que era la Direcció General de Política
Lingüística, i nosaltres en aquest moment pensam que, bé, que
afrontam un dèficit en el COFUC de 838.000 euros de factures,
convenis sense crèdit signats d’una forma un poquet alegre, un
poquet no, amb una alegria total perquè, clar, quan se signa un
conveni i no es té el crèdit per poder-lo dur a terme realment
s’està generant endeutament.

Naturalment la Llei de contractes de l’Estat, aplicable a totes
les administracions, era una llei jo no sé si desconeguda o
trepitjada permanentment pels responsables del COFUC, però
per descomptat ignorada i no aplicada mai, es contractava de la
manera que es volia contractar sense cap tipus de publicitat,
cap tipus d’acció, i naturalment emprant criteris com la urgència
per contractació de coses que no eren urgents, bé, tota una
llarga relació de coses per dir i acabar dient que ja hem pagat ja
d’aquests 838.000 euros, 575.000 euros, tret del pressupost
corrent, tret de la despesa corrent d’altres coses que estan
quedant penjades per poder fer front a aquestes deutes
contretes, alguna d’elles posteriorment al dia de les eleccions
autonòmiques. És a dir, aquí ha arribat a passar que els
responsables del COFUC després de les eleccions han signat
convenis i acords de coses que ja veien que ells no haurien en
bona (...) d’haver disposat i d’haver. En fi, això ha estat passant
i naturalment tot allò que dic és perfectament, com es poden
suposar, demostrable.

Una de les baixes que es genera en aquest sentit és tota
l’aportació de Cultura, de 151.000 euros, que és el cost que té
Som Ràdio. Som Ràdio desapareixerà, les despeses de Som
Ràdio deixaran d’existir durant l’any que ve perquè abans
d’acabar l’any el Govern haurà procedit a la clausura de Som
Ràdio per diversos motius, però sobretot per un, la completa
ilAlegalitat en la que actuava. Això convé dir-ho, si volen
després podem generar un debat damunt aquesta qüestió, però
jo ho deix aquí, completa ilAlegalitat en què es trobava. Després
també naturalment es revisaran determinats contractes i
determinats convenis que ens semblen que estaven
sobredimensionats i exagerats. Em referesc per exemple, que ja
hem denunciat a més, no estic dient cap novetat, el conveni
amb l’entitat Paraula pel centres i punts d’autoaprenentatge,
que tenia un cost de 59 milions de pessetes, 354.000 euros
anuals. Escoltin nosaltres hem arribat a la conclusió que podem
donar el mateix servei, que la conselleria pot donar aquest
mateix servei amb molt menys de la meitat. Per tant, aquest és
un altre tema que efectivament es retalla. Naturalment això és
opinable com tot en aquesta vida i segurament tendrien les
seves virtuts que ho fes aquesta entitat, però nosaltres hem
pensat que podem generar un estalvi donant el mateix servei,
sense desmuntar cap punt d’autoaprenentatge. Això és
important que ho digui. 

I com a mostra un poc els criteris en què es movia aquesta
curiosa entitat mostrar allò que era el pressupost. És a dir,
nosaltres no hem trobat altre pressupost que aquest, són una
sèrie de fulls manuscrits, una acta, es reuniren i feren uns fulls
manuscrits, evidentment materialment poden ser correctes, però
dóna una mida de la falta de formalitat d’una entitat que ni tan
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sols té un llistat mecanografiat, o dins un ordinador de quina és
la comptabilitat, el pressupost. Els pressuposts són això, són 4
fulles amb 4 números posats un darrera l’altre. Bé, això també fa
que ens haguem de preocupar per aquesta qüestió i que creim
que nosaltres en aquest moment fent aquest retall allò que
estam fent és contenir despesa, una despesa mala de justificar
i en alguns casos òbviament injustificables i limitant l’expansió
d’un ens que hem d’intentar controlar i al mateix temps
generant un estalvi fent desaparèixer allò que en un moment
determinat ja havia haver de desaparegut que era una ràdio que
funcionava d’una forma ilAlegal i això crec que no és admissible
en termes d’administració pública.

Vull acabar aquesta primera intervenció mostrant la
satisfacció de qui creu que presenta un pressupost assenyat,
qui creu que presenta un pressupost just, qui creu que presenta
un pressupost equitatiu respecte les vertaderes necessitats
dels ciutadans de les Illes Balears en matèria educativa i cultural
i també és sabedor de què necessitam més recursos, necessit am
millor finançament dels nostres problemes educatius en el seu
conjunt i que naturalment lluitarà permanentment per
aconseguir un millor finançament del nostre sistema educatiu
que necessita, davant el creixement que té i davant l’aparició de
gent que ve de fora millors recursos i millor finançament.

Jo Sr. President, agraint avant-mach el debat que hi pugui
haver ara, l’atenció de tots vostès, de tots els diputats, també
de vostè Sr. President, acabaria aquesta primera intervenció i
restaria a disposició d’un debat si és que és convenient que es
generi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per tant, un cop finalitzada
l’exposició de l’Hble. Sr. Conseller procedeix suspendre la
sessió, si és que algun grup ho demana. No?

Passam idò al torn de preguntes i observacions per part dels
grups parlamentaris. En primer lloc té la paraula la Sra. Munar
en nom del Grup Parlamentari Mixt  per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, directors generals, en
primer lloc donar-los les gràcies per la seva intervenció i
assistència en aquesta compareixença i després demanaria al
conseller si els criteris de nous centres unitaris segueixen el
mateix de l’anterior Govern, si s’han modificat. El mateix del
tema de menjadors, quins criteris tenen, si hi pot haver
menjadors a nous centres, encara que no hi hagi cuines, a la fi
de poder muntar-los a centres més petits o unitaris.

I res més gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula idò el Sr. Conseller
per contestar.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Munar. Bé nosaltres en
aquest moment estam fent un replantejament de tot allò que és
el mapa escolar per un costat, ens trobam l’aparició de llocs on
hi ha demanda d’escolarització que no estava planificada ni
prevista i bé, diguem que s’ha produït per l’aparició de gent, jo
quasi cada dia parl amb algun batle d’algun municipi que em
planteja noves necessitats de centres i bé, això està sotmès tot
junt a un procés de revisió, un procés de revisió que
naturalment no serà mai a la baixa. És a dir, que amb això no
crec que pateixi ningú perquè no crec que deixem de fer res
d’allò que està previst fer, al contrari, haurem de créixer sense
cap dubte. El principal problema que tenim en aquest moment
és com finançar tota aquesta qüestió. Nosaltres, ja ho he
explicat alguna vegada, que allò que farem serà crear una
empresa que pugui generar un cert endeutament, que pugui
finançar el creixement d’aquestes escoles.

I respecte a l’existència de menjadors a centres escolars.
Aquest és un criteri complex perquè a determinades escoles
existeixen menjadors, avui els medis de catering i de serveis
externs són vertaderament una cosa ben organitzada i
vertaderament creïble, en general tampoc no vull dir que no
hagi algun exemple negatiu, que hagi de ser denunciat i
sancionat. Però en termes generals jo crec que en el conjunt de
la qüestió crec que podem acceptar per una banda que
existeixen i que existeixen escoles que tenen la seva pròpia
cuina i d’altres que estan servides per prestacions externes que
ho facin en uns termes, primer dur un control, unes inspeccions
naturalment i dins un termes de justícia. Complir la normativa
vaja.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica Sra.
Munar? No.

Idò passam al torn del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds té
la paraula la seva portaveu la Sr. Rosselló per un temps de 10
minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS: 

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la
benvinguda, o el fet més que la benvinguda, el fet de la
compareixença del conseller i del seu equip per explicar-nos els
pressuposts de la Conselleria d’Educació i Cultura. I dit això ja
entraríem en les qüestions que el nostre grup hi voldria fer
algun tipus de valoració i al mateix temps preguntes per
aclariment respecte els pressuposts que hem pogut analitzar.

En primer lloc en el nostre entendre el conseller ha parlat de
les esmenes que es plantejarien en el propi pressupost que
nosaltres hem analitzat, però nosaltres evidentment hem
analitzat el pressupost, vull dir supòs que les esmenes tendrem
el marge de temps per fer-ho. Veig que hi ha intenció de millorar
certes coses o certes partides, però així i tot hi ha temes que
genèricament sí que voldria esmentar. A nivell molt general
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veim que, no en tot, però en una part important de partides,
sobretot en el capítol 6 d’inversions, hi ha una baixada
important en algunes qüestions. Ens ha aclarit per exemple el
tema de la Universitat, o ens ha aclarit en la seva intervenció
algun tipus de tema, però en general veim que és un pressupost
que té baixades importants, això ens preocupa tenint en compte
que amb els temes d’educació i cultura nosaltres entenem que,
tot i que hi ha un dèficit històric que ara no hi entraré, però sí
que és un dels pressuposts que més s’hauria de cuidar.

En segon lloc, un altre tema genèric que també ens
preocupa és veure que quasi bé en moltes direccions generals,
és cert que no totes però en una gran majoria, baixa el capítol 2
de despesa corrent, o es manté molt igual de com estava a
l’anterior pressupost. Llavors això ens preocupa tenint en
compte que és un capítol, en el nostre entendre important, tot
allò que és l’àmbit educatiu degut a la despesa d’allò que són
precisament materials i eines que es necessiten per a l’activitat
diària i en aquest cas diríem amb els continguts d’aquesta
conselleria són importants. I no sabem molt bé si això respon a
una política general o senzillament és una qüestió més...., la
veritat és que no ho sé. Si ens ho pot explicar.

I en tercer lloc en temes generals perquè en el nostre
entendre és molt important que l’empresa que vostè ens va dir
el dia de la seva compareixença que es crearia per a
infraestructures, que després hem vist a la llei
d’acompanyament que no és així, sinó que diu més coses, ho
diu la memòria i ho diu la llei d’acompanyament. Llavors jo li
voldria demanar quin pressupost hi pensa destinar? Quines són
les actuacions que durà a terme realment aquesta empresa? I
quan està previst posar-la en marxa, de cara evidentment
suposam en el 2004. I ens agradaria em respongués aquesta
qüestió.

Ja entrant després una mica ràpidament, però entrant a
qüestions puntuals i de les distintes direccions generals. Els
projectes d’informàtica educativa i desplegament de nous
productes tecnològics vostè li dóna molta importància a la
memòria i fa molt d’èmfasi que això serà fins i tot un tema nou.
M’agradaria saber exactament quin pressupost s’hi destina en
aquestes actuacions, si ens ho pot aclarir.

Després una altra qüestió, entre els principals perquè
nosaltres hem vist que són pressuposts iguals als pressupost
de l’any 2003. Llavors no sabem si és que hi ha alguna partida
que nosaltres no haguem trobada o ho pensen fer d’alguna
forma. Entre els principals nous objectius de planificació de
centres hi ha precisament un tema que ja s’ha esmentat, la
implantació o allò que serien les activitats complementàr ies  i
l’oferta de serveis, els convenis educatius amb l’escola
concertada, la implantació del cicle de 0-3 anys, la lliure elecció
de centre. En canvi les inversions en aquesta direcció general
baixen i voldríem saber on estan pressupostades aquestes
actuacions, com per exemple la implantació del cicle de 0-3
anys, temes d’activitats complementàries que nosaltres, en el
nostre entendre, veim que baixen i ens agradaria..., si nosaltres
hem fet una lectura equivocada o no ho hem trobat, idò que ens
ho pugui esmentar. Per altra banda voldríem saber quins són
els nous programes que es duran a terme en la intervenció

socioeducativa per prevenir el risc d’abandonament del sistema
educatiu i prevenir desigualtats. M’agradaria saber quin són
aquests programes.

Respecte a allò que ja serien temes de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació. Veim que les transferències corrents
en el capítol 4 augmenten de forma significativa, sobretot a les
corporacions locals. Voldríem saber què signifiquen aquestes
transferències i actuacions. I després també voldríem saber on
és, ja li hem demanat en la partida pressupostària per l’etapa 0-3
anys. I concretament en el programa de tecnologia de la
informació (...) educativa en el capítol 6 d’inversions reals, veim
que també ha baixat i ens agradaria saber quins seran en tot
cas, o per quina raó ha baixat aquest programa, o quines
qüestions pensen eliminar d’aquest programa. Si ens ho
pogués esmentar.

Per altra banda, una qüestió que ens preocupa d’una
manera especial és precisament el tema dels menjadors perquè
en la nostra lectura ha baixat i ens agradaria saber si hi ha
aquesta baixada si és perquè pensa llevar menjadors escolars,
o no, o senzillament pensen mantenir els que tenen o pensen...
Però m’agradaria saber si en aquest sentit hi haurà alguna
modificació respecte les actuacions que s’havien duit a terme
l’any anterior.

Ja entrant en altres qüestions. Ens preocupa també
clarament i crec que és un tema que, tot i que vostè ha dit que
farien esmenes, és el tema de la Direcció General de Política
Lingüística, clarament hi ha una baixada en allò que suposa
aquesta direcció general. Llavors nosaltres ens demanam com
podrà complir la Llei de Normalització Lingüística. També
analitzant el capítol 6 veim que hi ha, fins i tot, la meitat de l’any
anterior, no sabem molt bé què significa això, mitjançant les
esmenes no sé si es farà algun tipus de variació. O si pensen
eliminar alguna cosa i m’agradaria m’expliqués, fins i tot s’ha dit
que s’havia fet subvencions a determinades coses
antidemocràtiques, saber una mica si ho podria especificar
perquè m’agradaria conèixer què llevaran exactament d’aquesta
direcció general, almanco per què hi ha aquesta baixada? Què
s’eliminarà sup osadament del curs anterior? I quina política
lingüística durà a terme perquè evidentment a nosaltres és un
tema que ens preocupa.

Respecte a la Formació Professional hem de recordar que
sempre, el Partit Popular, deia que era insuficient, que es
necessitava precisament treballar molt aquesta qüestió,
nosaltres estam absolutament d’acord en què la Formació
Professional és un element bàsic, però després veim que hi ha
una baixada important, fins i tot en el capítol 2 sobre treballs
tècnics i estudis que baixen respecte a l’any anterior. Per tant,
a nosaltres ens agradaria saber, tenint en compte que és
necessari treballar en estudis referits a temes de Formació
Professional, m’agradaria saber per què baixa aquesta partida,
o quines actuacions pensen llevar perquè baixi aquesta partida.
Per altra banda i també respecte el tema de Formació
Professional voldríem demanar-li què pensa fer amb l’Institut de
Qualificacions Professionals i si ens podria explicar quina seria
l’actuació que es duria a terme a través d’aquest institut.
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I ja passant a l’àmbit de cultura és evident que el
pressupost baixa d’una manera molt important, fins i tot, jo crec
que vostè ho ha dit, o m’ha semblat entendre-ho en la seva
exposició. Però en aquest moment quines actuacions es duran
a terme a l’Arxiu del Regne de Mallorca i de Maó, per tal de
quines qüestions, o quins aspectes, o quines actuacions es
retiraran de les que s’estaven duent a terme. També veim que
baixa la despesa en personal de biblioteques. No sabem
exactament a què respon aquesta baixada, si pensen llevar més
bibliotecaris, no sabem molt bé per què i ho voldríem saber. I
després també respecte als museus, vostè ha explicat el Puig
dels Molins i veim que també hi ha una baixada en inversions
i crec que a través d’esmenes vostès intentarien equilibrar
aquesta baixada important que s’ha produït. Ens agradaria si
ens pogués contestar globalment aquest temes. 

Transport escolar també veim, igualment com els menjadors,
que baixa, tot allò que són inversions en els serveis
complementaris a l’ensenyament en el capítol 6. També ens
agradaria saber si d’alguna manera pensa llevar transport
escolar o si hi ha alguna intenció al respecte, o mantenir el
mateix que existia fins aleshores. 

I per acabar dir que respecte a promoció i difusió, sí que és
veritat que augmenten despeses per a personal, supòs que això
és un tema per corregir, això és perquè es pretén mantenir tal i
com estava. I sobretot veim que les inversions baixen i no veim
en quins temes es dedicaran aquestes inversions.

Per tant i per acabar perquè he fet tot una sèrie de preguntes
que esper que em pugui respondre. Els pressuposts globals
d’Educació i Cultura, en el nostre parer, tenen una baixada
important, ens preocupen tots aquests serveis que s’havien
iniciat jo crec que amb una bona idea i uns bons objectius,
sobretot pel que fa a menjadors, transport, etcètera per millorar
l’escola pública i tenir una bona escola pública a les nostres
Illes. Per tant, ens agradaria que pogués respondre a aquestes
preguntes i sobretot posar molt d’èmfasi i si em pot explicar Sr.
Conseller aquesta empresa què significarà i què farà realment
perquè això sí que evidentment ens interessa molt. I sobretot
quin pressupost s’hi destinarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Vol contestar ara Sr. Conseller? Té la
paraula per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Intentaré donar resposta a algunes de
les coses que s’han plantejat perquè desgraciadament la meva
capacitat de coneixement del pressupost no és tan detallada
com per poder respondre successivament a la quantitat de
coses que vostè ha dit i pensi que si em deix alguna cosa no és
per cap voluntat de no donar explicacions. De vegades un no
pot prendre notes en el mateix ritme de tot allò que es diu, són
moltes coses.

Ha començat dient que no es coneixen les esmenes, però jo
les he explicades, en el sentit de què he intentat almenys
explicar en què consisteixen aquestes esmenes i alguna de les
coses que vostè ha dit estan contestades també en l’explicació
que he donat de les esmenes. Clar vostè em parla al principi
d’una qüestió de disminució i de limitació de la despesa corrent
i jo he de dir que hem intentat fer un esforç de contenció i de
limitació de la despesa corrent. La despesa corrent és veritat
que hi ha coses que fins i tot pugen cada any, és veritat que hi
ha despeses corrents que estan sotmeses al creixement de l’IPC
i que naturalment la factura del llum, naturalment. Però no totes
les despeses són aquest tipus de coses, hi ha moltes despeses
corrents, vostè ho sap bé perquè ha tengut la responsabilitat de
dirigir una conselleria i sap molt bé que hi ha despeses corrents
que es poden limitar, vostè ha tengut la responsabilitat i ha
pogut veure que a vegades diu, però això no ho podem retallar
un poc. 

I efectivament molts de conceptes dels que entenem
globalment d’una forma molt general com a despesa corrent són
susceptibles de retallar i de contenir. I això és un poc allò que
s’ha fet en el conjunt del pressupost, encertadament o no, ja ho
veurem el dia que liquidem el pressupost, per ventura em dirà
vostè és un inútil, miri el que ha passat, o m’haurà de dir ho ha
fet vostè magníficament, cosa que m’agradaria moltíssim perquè
significaria que realment l’execució del pressupost s’ha atès a
allò que havíem previst. Això és una qüestió de plantejament
global, nosaltres creim que això és possible i així ho hem
plantejat. De la mateixa manera que em parla d’inversions
immaterials. És que les inversions immaterials són una excusa
per contractar gent en conceptes, capítol 6, que no haurien
d’aparèixer, o això m’ha semblat entendre que em plantejava. Jo
no sé si m’ha dit això.

Anem al tema de l’empresa per a infraestructures. L’empresa
per a infraestructures no està en el pressupost, no pot estar en
el pressupost. Estarà viva dia 1 de gener, en el moment que
pugui actuar i essencialment les despeses d’aquesta empresa
són molt limitats i a més estirà en mans de la pròpia
Administració, de gent de la pròpia conselleria. Serà un recurs
jurídic per poder generar un nivell de contractació més ràpid,
més eficient, més immediat, un cert nivell d’endeutament, poder
transferir aquest endeutament o compartir aquest endeutament
amb alguns ajuntaments que ho vulguin compartir, alguns
podran, alguns no podran. Fins i tot, compartir l’endeutament
amb les empreses adjudicatàries que és una fórmula que avui ja
és possible legalment i que permet créixer ràpidament en
infraestructura sense estar sotmesos a aquests terminis tan
restrictius i tan limitats de la pròpia dinàmica de
l’Administració, amb tot el control parlamentari perquè
naturalment aquesta és una empresa intervinguda
completament pel poder públic. Per tant, qualsevol cosa que es
faci a través d’aquesta empresa vostès tendran naturalment
totes les explicacions i tot el control que sigui necessari.

Respecte, clar això lliga un poc amb el tema de nous
objectius de planificació de centres. Jo he explicat abans que en
aquests moments estam sotmetent a una revisió tot el tema de
centres, però no pateixin perquè ja li he dit d’entrada que no
serà a la baixa, no serà a la baixa perquè només vénen batles
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amb padrons que demostren un creixement aquí i allà. Per tant,
això és un problema, jo no ocult que això sigui un problema,
però s’ha d’atendre i s’ha de donar una solució i això exigeix
una revisió en el conjunt. Però no pateixi perquè no és a la
baixa. És a dir, no es dirà no es fa tal escola o no es genera tal
recurs, al contrari segurament allò que està planificat, que està
molt ben planificat i segurament amb molt bon criteri, però hi ha
d’haver un motiu suficient i hem de ser capaços de moure-nos
amb agilitat i organitzar aquesta cosa.

Respecte la línia de subvencions de 0 a 3 anys, si no
m’equivoc, si m’equivoc m’ho diguin, mantenim més o menys
la mateixa línia de crèdit que hi havia enguany, pesseta amunt
pesseta avall. Jo ara no puc dir amb tota seguretat que no hi
hagi una petita modificació, però bé, en termes globals parlam
dels mateixos recursos que són subvencions per a la formació
de 0 a 3 anys.

Criteris per intentar millorar el risc d’abandonament del
sistema educatiu. Jo vull dir que enguany s’ha incrementat el
número de professors destinats a qüestions paralAleles al propi
fet formatiu i al propi fet acadèmic de donar les classes i que
són des de les qüestions de necessitats especials fins a les
necessitats d’integració, fins a altres necessitats que es
plantegen a les aules i que tot en el seu conjunt contribueixen
que efectivament i per desgràcia, siguem una comunitat amb
una alta taxa de fracàs escolar, cosa que naturalment nosaltres
en som responsables en el bon sentit de la paraula, però que bé
ho hem d’afrontar entre tots i que és una situació que ja ens
trobam i és una situació que segurament l’anterior Govern ja
també es va trobar. I entre tots hauríem d’aconseguir que el
pròxim Govern no s’hi trobi, perquè naturalment hem de posar
en marxa determinats mecanismes que estan dins el programa
de la pròpia conselleria i dels propis departament i que
naturalment no s’han cancelAlat cap d’aquests programes i vull
ser molt rigorós en aquesta qüestió, no s’ha cancelAlat cap
programa per millorar, no només el fet de la integració sinó
també el fet de contribuir a què l’abandonament escolar
disminueixi i no tengui la taxa tan dolenta que tenim en aquests
moments, com la tenim tan dolenta de no accés a la Universitat.

També som desgraciadament una comunitat puntera, en el
sentit pitjor de la paraula. Anem a crear i s’han creat ja i existien,
però s’han potenciat em cregui, fins i tot, amb algun ilAlustre
diputat d’aquesta cambra, s’han creat els equips necessaris per
fer que en els instituts arribi l’esforç del sistema educatiu
perquè els alumnes que puguin accedeixin a la Universitat. Bé
tot això són reptes estructurals molt grans que naturalment hem
d’intentar afrontar i millorar.

Respecte el tema dels menjadors escolars. No hi ha baixada
en el tema dels menjadors, si no m’equivoc, no hi ha baixada. Hi
ha baixada mínima en el tema del transport que és d’un 0,7%,
que és una baixada vertaderament conjuntural i que m’imagín
obeeix, no ho sé, no som capaç de dir-li-ho a què obeeix
aquesta baixada del 0,7%, però m’imagín que la pròpia dinàmica
dels circuits dels transport escolar serà la que ha generat
aquesta petita modificació a la baixa i que em sembla poc
rellevant. En aquest sentit vull insistir que aquests recursos

públics no baixen i és molt important dir-ho perquè es podria
escampar una idea equivocada.

El tema de la política lingüística. Vostè planteja dos temes
finals, el tema de la política lingüística i el tema de la cultura i
m’imagín que serà un tema recurrent durant aquest debat.
Naturalment les lleis diuen que s’han de potenciar determinats
objectius, però no hi ha cap llei que digui, que jo sàpiga si ho
sap vostè m’ho digui, quants de recursos s’han de dedicar a
una cosa, quantes i a qui s’han de encomanar determinades
feines i determinats informes. No ho diu això la llei, diu que hi
ha uns objectius globals, que hem d’anar caminant cap aquests
objectius. Nosaltres pensam sincerament que en aquests
pressuposts caminam cap a aquests objectius i hi caminam amb
tota claredat. 

Altra cosa és que efectivament que hi hagi dues qüestions
concretes en el tema de normalització lingüística que pateixen,
això no ho neg i a més no és una errada, ni és una qüestió a
ocultar, al contrari a mi em sembla molt bé que es ressalti, no
ens amagam en absolut de què finançarem menys el COFUC,
això li ho dic i ja ho he dit abans, que retallam el finançament del
COFUC per un costat en la part de normalització lingüística i a
més retallam allò que són subvencions a determinades
despeses de mitjans de comunicació, determinades actuacions
que creim que són, el alguns casos supèrflues, alguns
departaments com l’anàlisis de la realitat sociolingüística, en fi
que no deixa de ser en el nostre mode de veure, un eufemisme
per crear doctrina i per reforçar determinades teories. Ho veim
així i li ho dic sincerament. Per tant, nosaltres creim que aquests
retalls no limiten, ni impedeixen la difusió ni l’ús de la nostra
llengua, no ho creim i vull insistir en aquesta qüestió. En allò
que són determinats tipus de subvenció ho mantenim, en
determinades com són formació i reciclatge del professorat de
llengua catalana creixem, dins allò que són programes
d’immersió i tallers de llengua mantenim la mateixa despesa que
mantenien, que hi havia en el pressupost que feren vostès. 

Per tant, escolti el fons del seu discurs que s’està atacant
l’ús de la llengua catalana amb aquests pressuposts a la baixa
i jo li dic, miri crec que no, és una opinió sincera. Nosaltres
intentam mantenir allò que és el nivell didàctic, el nivell de
formació i el nivell de foment de l’ús. Naturalment retallam
determinades subvencions en les quals no hi estam d’acord,
clar que sí. Jo li he dit que ens semblava que els punts
d’autoaprenentatge de català que costaven 59 milions de
pessetes, nosaltres hem avaluat si el cost d’aquesta operació
era d’aquesta quantitat i creim que no, creim que es pot fer amb
la meitat igual de bé. Per tant, és aquest un poc el sentit que jo
li he volgut donar. On ho limitam? En el tema de subvencions,
d’ajudes a determinades associacions, certament, però és que
nosaltres creim que això no colAlisiona de cap manera amb cap
llei, ni amb la Llei de normalització lingüística, ni amb l’Estat
d’Autonomia ni amb cap decret, sincerament, altra cosa és que
vostès puguin dir “nosaltres aplicaríem aquests recursos d’una
manera i ho faríem ...”, efectivament, jo a això li ho respect i li ho
reconec, i no tenc res a dir respecte d’aquesta qüestió, però
cregui’m, no som davant ..., com s’ha volgut fer veure per part
de determinades persones, una agressió.
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I el tema del COFUC, que és l’altra pota d’aquest entramat,
la veritat és que és espectacular. Jo podria fer, no vull, perquè
no duc la documentació necessària, ni és el fòrum ni el moment,
ni podria explicar amb detall d’on vénen alguns d’aquests
dèficits, i naturalment la gent se sorprendia. Ja li he explicat el
tema de Som Ràdio, Som Ràdio és una ràdio que funcionava
ilAlegalment de forma deliberada. Crec que és millor que ho
deixem així, és millor que ho deim així. És millor que deixem que
el govern anterior, sabent que emetia ilAlegalment, va continuar
emetent ilAlegalment una emissora de ràdio i mantenint una
contractació a unes persones, amb un objectiu, que era
manifestament ilAlegal. Això és així, però escolti, jo crec que
cancelAlant aquesta qüestió ens oblidam d’aquest tema.
Naturalment, però, això sí que genera un estalvi dins el COFUC,
i gros. Clar, i quan jo li dic que el COFUC era una capsa de
pagar-ho tot, d’atendre a tot, de tenir content tothom, cregui’m,
no es pensi que jo m’invent les coses. Tenc una carta, per
posar-li només un exemple d’entre els molts que tenim, que no
els duc aquí perquè perdríem el matí, tenc una factura de 6.000
euros, una d’entre moltes que tenim, del Consorci del Foment
de la Llengua Catalana, pagada, per la coordinació dels actes
del Centre cultural de Perpinyà, Perpinyà, escolti, facturada per
Acció Cultural del País Valencià, i una carta extraordinària del
Sr. Gisbert, Antoni Gisbert, que és el coordinador d’aquesta
acció del País Valencià; una carta molt interessant, dirigida al Sr.
Pere Muñoz on li diu, entre d’altres coses: “per fer possible la
coordinació d’aquest equip de treball que s’ha creat a Perpinyà,
amb gent de totes les edats, i impulsar tota la feina que hi està
fent, ha estat fonamental el paper de l’alliberada a mitja jornada
que s’ha pogut aquest primer trimestre gràcies al vostre ajut”.
Escolti, és que el COFUC fins i tot pagava una alliberada
d’Acció Cultural del País Valencià que feia feina a Perpinyà. A
mi, perdoni’m, tot és possible, eh? Tot és possible.

(Remor de veus)

Sí, sí, en Buenos Aires a lo mejor también, pero justamente
ahora hablamos de Perpinyà, eh?, de Perpinyà. Y la carta en
su conjunto no tiene desperdicio.

No llegiré la carta, president, perquè seria dur això massa
enfora, però és una carta que no té “desperdici” respecte de
l’efervescència del moviment nacional a la Catalunya Nord.
Però tot això no ho llegiré ara, perquè ...

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència ho entén perfectament, però ha d’anar
acabant perquè ha sobrepassat bastant el seu temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

Bé, idò acab. Gràcies, president, per la seva amabilitat, acab
fent només un comentari sobre cultura. Vostè diu que baixen els
pressuposts d’una manera molt rellevant, nosaltres creim que
hem fet petites correccions que intenten sostenir-lo en termes
globals i, sobretot, pel que es refereix als arxius del Regne de
Mallorca, a les biblioteques i als museus, empaten respecte de
l’any passat, per tant no baixen. Vostè em podrà dir “és que no

té ni un creixement vegetatiu”, li ho acceptaré, ja m’hagués
agradat a mi poder fer aquest creixement, però no em digui que
baixen perquè no és així.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, la Sra.
Rosselló, vol fer ús de la paraula? Durant cinc minuts. Té la
paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, en primer lloc
li he de dir que no m’ha respost a moltes d eles preguntes, ja ho
ha dit anteriorment que per ventura n’hi havia fetes massa, però
el cert és que tampoc no m’esperava que em respongués amb
cartes ni això, m’hagués agradat que m’hagués respost a altres
preguntes que sí que m’interessaven i no utilitzar això per treure
qüestions que, com sempre, desgraciadament, posen en dubte
la tasca que va fer l’anterior govern.

Dit això, li continuu insistint que en el tema de política
lingüística hi ha una davallada. El plantejament que vostès fan,
que es retallen determinades qüestions, evidentment són
vostès que governen i són vostès que prenen decisions, el
problema que tenim, almenys des del nostre grup, és veure que
un tema tan important com és el tema de política lingüística, té
menys pressupost o se li destina menys pressupost, perquè
nosaltres entenem que la política lingüística que s’ha fet és amb
la intenció clara que la nostra llengua, i sobretot una conselleria
d’Educació, perquè si fos no sé què dir-li, però la Conselleria
d’Educació ha de no només donar els coneixements de la nostra
llengua, sinó també estudiar les seves qüestions, fer-les
extensives, etc. Per això, el fet que hi hagi aquesta davallada
ens preocupa, tot i que vostès decidiran quines prioritats duran
a terme. I li he de dir que per la meva anàlisi, que per ventura no
és una anàlisi exhaustiva, perquè jo tampoc no tenc una
informació molt exhaustiva, clarament augmenta la transferència
a l’Institut Ramon Llull, vostè ja ho ha dit, d’una manera
significativa que m’agradaria saber què farà l’Institut Ramon
Llull, però vaja supòs que tampoc no té temps de contestar-me,
vostè sí que té temps, però supòs que tampoc no és una
qüestió.

Ja ha dit que baixarà el Consorci per al Foment de la Llengua
Catalana, crec que és un tema que no té per què veure’s
malament, el tema de la llengua catalana, nosaltres parlam català
i pel fet de ser el Foment de la Llengua Catalana crec que és una
cosa bastant normal i lògica.

I les inversions, vostè té aproximadament 1 milió d’euros per
fer inversions immaterials sobre aquest tema, que tampoc no
veim molt concretades com seran, però és que en lleva molts, si
els lleva perquè creu que hi ha moltes coses que no hi han de
ser, bé, però és que nosaltres volem que hi hagi doblers per fer
coses sobre tema de la llengua, de la nostra llengua que
defensarem perquè entenem que és així.
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Molt ràpidament, Sr. President. Despeses corrents, és
evident que és una qüestió que s’ha de contenir, però també li
vull recordar, Sr. Conseller, que en el tema de les despeses
corrents hi ha estudis, hi ha treballs, i jo comprenc perfectament
que el Govern en general no cregui en els estudis, però no
esperava això de la Conselleria d’Educació, crec que és bo fer
estudis i fer treballs per millorar el coneixement sobre les coses.

A nosaltres ens preocupa l’empresa, perdoni que insisteixi,
veig que encara no està aclarit el tema en el pressupost, vostè
diu a partir de dia 1, jo només li demanava si hi hauria partides
que passarien a aquesta empresa, però bé, supòs que no em pot
contestar, però els objectius de l’empresa sí que ens preocupa,
perquè no sabem exactament quins seran.

El tema del 03 que es manté igual, que els menjadors
escolars i que tot es manté igual, nosaltres no hem vist que es
mantengui igual, però per ventura no ho hem vist bé, ens ho
mirarem una mica més, però el cert és que tampoc no augmenten
gens, i nosaltres entenem que aquests són elements bàsics, el
menjador i el transport, com li he dit abans, perquè l’escola,
sobretot l’escola pública, pugui tenir uns serveis que al nostre
entendre hauria de dur a terme l’administració, perquè és el que
fa que després la gent opti també per dur els seus fills i filles a
les escoles públiques.

Per altra banda, 0.3 anys també és una qüestió que ens
preocupa, amb poques paraules i per acabar, evidentment
nosaltres, i vostè ho sap, donarem suport a tot el que sigui
millorar el pressupost de la Conselleria d’Educació, però ara per
ara, amb els pressuposts que nosaltres veim, hi ha una sèrie de
qüestions que ens preocupen bastant, i en aquest sentit farem
les esmenes corresponents per intentar també millorar-los, a
veure si almenys ens n’accepten alguna perquè també volem
contribuir a una educació pública millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

No esgotaré més que un minut, president, per dir que és una
reiteració dels arguments que ja s’havien manejat, i jo don per
reiterats tots els arguments que havia dit respecte de totes les
qüestions que ja s’havien suscitat. Agraesc també el to de la
diputada i la seva manifestació que donarà suport a les
esmenes que presentarà el Grup Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el seu portaveu Sr.
Riudavets, per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, gràcies, Sr. Conseller,
per aquesta exposició.

Primer de tot, he de fer palesa la meva sorpresa, és a dir, jo
crec que avui hem viscut una situació insòlita, no sé si sense
precedents perquè som nou en aquesta cambra, però sens
dubte és molt, molt estranya. El Sr. Conseller ve a presentar-nos
un pressupost i ens parla de les esmenes que fa als seus
p ressuposts, jo crec que això, com a mínim, és estrany, per no
dir una altra paraula.

Ens diu que és un pressupost assenyat -paraules textuals-
just i equitatiu, i ens ho diu després d’haver-nos dit que
s’havien de corregir perquè no eren ni assenyats, ni justos ni
equitatius, si no, no els haurien de corregir. La conclusió a què
jo he d’arribar és que vostès han fet els pressuposts molt
malament, perquè si no, no tendria sentit, haguessin hagut
d’esmenar-los el mateix moment que ens els presenten. La
veritat és que jo som nou en aquesta cambra, però coses com
aquestes no m’esperava veure-les, en veuré més, segur, segur
que en veuré més.

Jo em faig la reflexió de per què avui vostès han entonat
aquí aquest mea culpa, aquest canvi, quan fa quinze dies que
ens varen arribar els papers dels pressuposts. Em diu “és que
hem fet una reflexió”, idò miri, perdoni, jo crec que haurien
d’haver reflexionat abans d’haver imprès aquests pressuposts,
d’haver-los estudiat, no, vostès no han reflexionat, vostès
s’han vist empesos per l’escàndol públic que hi ha hagut amb
aquest retard sobretot en cultura i en política lingüística, s’hi
han vist forçats i, si no, tampoc no s’entén que vostè hagi
parlat moltíssim més de les esmenes en política lingüística i en
cultura, que no d’educació. No té altra explicació.

Què feim ara? Perquè vostè diu que no li caben els
pressuposts dins el cap, que és impossible dominar-los. A mi
tampoc, jo tampoc no ho puc fer, però menys puc dominar unes
esmenes que se’m presenten aquí a la correguda, sense
quantitat, i ara intentar donar per bo que açò ja està corregit,
perquè han reflexionat vostès ara i han canviat. Llavors, qui em
diu que d’aquí a la presentació de l’esmena no han reflexionat
una altra vegada i canvien les coses? Per tant, hem de parlar del
que tenim aquí. I intentaré recordar-me’n de les esmenes que
diu, que vostè anuncia que presentaran. Per cert, també és
insòlit que es presenti el conseller les esmenes del Partit
Popular i que s’hagin de debatre aquí, s’haurien de debatre a
ple, presentades i defensades pel Partit Popular, com es farà.

Quant a adherir-nos a les seves esmenes, jo li demanaria, Sr.
Conseller, que s’adherís vostè a les nostres, que les hem
anunciades a premsa, que ho corregiríem, seria lògic, no?

Com que no tenc altre remei que parlar d’aquests
pressuposts, que ja veig que són totalment virtuals, perquè
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estan modificats damunt la marxa, vagi per endavant la
valoració molt negativa, des del nostre punt de vista. Per què
tan negativa? Perquè nosaltres consideram que aquesta
conselleria ha abdicat de les tres fites bàsiques, dels tres
objectius bàsics que té un pressupost d’Educació i Cultura: la
millora educativa, la promoció cultural i la normalització
lingüística. Amb els pressuposts que ens han presentat han
abdicat, tal vegada amb les esmenes han abdicat menys, però
han abdicat, renuncien.

Educació. Els seus pressuposts són descompensats, hi ha
retalls econòmics que consideram molt perillosos i
contradictoris, a més, amb allò que la mateixa memòria que els
acompanya diu que pretenen. Objectius ambiciosos sense
doblers per dur-los a terme, per a mi això és molt incoherent. Per
exemple, els seus pressuposts retallen, vostè diu que no, jo dic
que sí, haurem de veure-ho, la despesa en noves tecnologies.
A la memòria diu que l’any 2004 marcarà un punt d’inflexió en
els projectes d’informàtica educativa. Jo no sé com ho farà amb
153.825 euros menys.

Els seus pressupost, Sr. Conseller, retallen la despesa en
innovació educativa, després d’haver-li llevat tot el de
transferències a corporacions locals, que passa a ordenació,
queden, encara així, hi ha una retallada de 315.959 euros menys.
Açò fa patir, l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
especials, menys suport a les sortides escolars, menys suport
als camps d’aprenentatge, a l’atenció a la diversitat.

Sr. Conseller, els seus pressuposts retallen la part ida
destinada precisament, que passa d’innovació a ordenació, de
transferències a corporacions locals, es retallen en 262.185
euros menys, açò val a dir que patiran els programes de
colAlaboració als ajuntaments, ja serà per a les aules externes,
per a alumnes amb risc d’exclusió escolar, per a menjadors
culturals, per al pla 0–3, per qualque banda patirà.

Per cert, en el tema de 0 a 3 anys, no entenc que vol dir una
cosa -és una pregunta, no és una valoració- que ... per cert,
dins la memòria de la Direcció General de Planificació de
Centres que no és la que du el tema de 0 a 3 anys, almenys
quant a destinació de doblers, diu que l’objectiu és la
implantació de cicle 0-3 anys, què vol dir això?, que assumiran
vostès el cicle 0 a 3 anys? Perquè si no, no s’entén. El cicle de
0 a 3 anys s’implanta d’una altra manera, no per una decisió
com a objectiu de la direcció general. Però hi ha una cosa
encara més estranya dins aquesta memòria, diu que un objectiu
és l’obligatorietat dels estudis de 3 a 16 anys, amb l’objectiu
final de 3 a 18 anys a les Illes Balears. Redactin-ho d’una altra
manera, perquè segur que és un error, si no voldria dir que
vostès, unilateralment, declararien l’obligatorietat fins als 18
anys, són correccions que s’haurien de fer.

Però n’hi ha més. Jo també he trobat una retallada de
400.590 euros referida a transport, menjadors escolars i dotació
econòmica dels centres. Tal vegada parlam de coses diferents,
però així com la Sra. Diputada d’Els Verds ho ha trobat, jo
també.

També es retallen amb gairebé 6.000 euros, no és molt, però
hi és, ja que no puja, el programa de suport a les (...), i
augmenten només 2.000 euros les beques i els ajuts. D’FP i de
la Direcció General d’Universitat vostè ho ha explicat, m’ho
miraré, esper que sigui com ha dit. 

El que veig més greu és que amb menys diners volen fer el
mateix que abans es pretenia, això en molts d’aquests aspectes
és totalment impossible, però deixarem aquest panorama
d’Educació, que jo el trob bastant desolador.

En Cultura ara ens trobam que retallaven un 27% els
pressuposts de la Direcció General de Cultura, no sé, després
de les esmenes aquestes futures i futuribles, com serà la
retallada, o si no n’hi haurà o si augmentarà, però com que els
pressuposts que vostè avui presenta són aquests, i no les
esmenes, jo li diré que amb aquesta retallada del 27% era
inviable fer una política cultural. Quan vostès es van seure i
van presentar els primers pressuposts, abans de la reflexió
famosa aquesta, jo crec que es trobaren en una situació
estranyíssima, i ens hi han fet patir a tots, amb quin govern del
món es fa una retallada del 27% en cultura? És insòlit, crec que
és impresentable, i crec que després d’haver sortit per premsa,
s’han trobat que ho havien d’aclarir, i fan aquestes esmenes
més insòlites encara. 

Perquè ens trobam amb coses que són ja gairebé gracioses.
Retallaven en els pressuposts virtuals, inicials aquests, 16.892
euros al Museu de Mallorca, i als anterior pressuposts varen
presentar una esmena on demanaven que s’incrementés en
42.000 euros, una incoherència absoluta. De l’Arxiu del Regne
de Mallorca ja n’han parlat, la Biblioteca Pública de Palma, ... és
a dir, a veure, en aquests moments estan en el seu projecte
retallats i molt, és a dir que els fan gairebé inviables, a més en
inversions i en personal, ara hauríem de saber com pujaran i
fins on pujaran, perquè, si no, no tenen sentit, aquests
pressuposts són així com són i no com seran en un futur.

Normalització lingüística. Vostè ha aprofitat per retreure
coses de l’anterior govern, m’és igual, són els seus
pressuposts que discutim aquí, retregui el que vulgui, la veritat
és la següent: vost è retalla un 33% la política en normalització
lingüística. Ja hem esmentat aquí la Llei de normalització
lingüística que parla de la promoció, el coneixement i l’ús
normal de la llengua catalana com una obligació, naturalment
no diu quan s’hi ha de gastar, ara bé, ho tenia molt bo de fer, si
no li agradava amb el que es gastaven, gasti-s’ho d’una altra
manera, però no ho retalli, no té cap necessitat de retallar-ho, si
no s’ho vol gastar a Perpinyà, s’ho gasti a Sineu o a Menorca,
millor, però gasti-s’ho. No ho retalli i s’ho no dugui a una altra
banda.

El que nosaltres deim és que no hi ha voluntat de dur
endavant una ferma política lingüística. Vostè confon moltes
vegades la política dins els centres, diu “és que farem més
tallers dins els centres, farem ...”, no, això és una cosa molt bé,
li aplaudesc, però és que la política lingüística és molt més que
açò, és fomentar l’ús, el coneixement de la llengua catalana a la
població, i no ho dic jo, ho diu la Llei de normalització
lingüística, i amb aquests pressuposts no es durà endavant.
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Sr. Conseller, jo crec que un país normal, com el nostre, es
mereixeria un govern normal que, com tots els governs del món,
defensés la seva llengua, i la defensés amb tots els esforços. I
vostès retallen els esforços que s’havien fet fins ara en aquesta
llengua, i li ho repetesc, si no li agrada com es gastava, se’ls
gasti d’una altra manera, però en política lingüística, altrament
el que està fent, per molt que no li agradi, és dedicar menys
esforços a la difusió i normalització de la nostra llengua, i això
és així i no d’una altra manera.

Estic content que a Menorca augmentin les inversions -ja
per acabar-, però també m’agradaria saber quan, com, perquè si
no no me’n fii prou, perquè m’ha posat un exemple que no és
de rebut. Les inversions en el Maria Àngels Cardona si es fan
a través de conveni no es comptabilitzen dins els pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contestar el Sr.
Conseller, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, jo no sé si és
normal o no és normal fer esmenes, que el grup parlamentari faci
esmenes, però naturalment no ocult que sigui a instàncies del
Govern, com un mecanisme per corregir determinades
qüestions.  No cregui que realment ... perquè ho ha qualificat
d’escàndol públic, no tenim la sensació d’haver estat immersos,
almenys jo no tenc la sensació d’haver estat immers dins cap
escàndol públic, és ver que s’han dit coses, sobre les que
llavors parlaré, respecte dels pressuposts que s’havien
presentat, i en aquests moments s’han presentat unes esmenes
que corregeixen determinades qüestions que dins la dinàmica
d’anar, ... bé, no sempre en els terminis que a mi m’hagués
agradat, efectivament, hem usat aquest mecanisme, que és
perfectament legal i que no suposa cap distorsió especial,
perquè, a més, aquestes esmenes vostè les podrà discutir dins
el plenari, per tant ningú li està llevant al grup nacionalista
poder discutir les esmenes que es presentaran pròximament,
vostè tendrà tot el dret del món, al plenari, sortirà allà i podrà dir
tot el que trobi d’aquestes esmenes, i hi podrà votar en contra
quan vulgui, ho farà com vulgui, com és natural.

Els pressuposts no és tant que estiguin ben fets o mal fets,
no hi ha cap pressupost que acabi com comença, cap, perquè
hi ha una dinàmica interna de connexió de partides que fa que
el pressupost sigui una cosa que s’està movent permanentment
i que realment sigui de vegades difícil fer-hi feina. I li reconeix
la meva incapacitat per conèixer totes les partides i tots els
conceptes del pressupost i cregui’m que hi he fet moltíssimes
hores de feina, però no me’l sé, ni pretenc saber-me’l, és que
seria gros que jo vengués aquí a recitar les seccions, les
partides, vaja, altres coses tenc jo dins el cap, que no aquesta.

En el tema de tecnologies, crec que sincerament s’avança i
en algunes nominalistes de la redacció que es pugui haver fet
en la memòria, li accept que pugui ser incorrecte, com ha
expressat, i segurament està mal redactat i no hi ha cap

inconvenient a modificar-ho. El tema de beques i ajudes crec
que es manté en termes equiparables a l’any anterior, ja
m’agradaria a mi incrementar. I quant al cicle de 0-3, també
d’una forma que segurament he explicat malament, el que surt
és una subvenció, com ha sortit fins ara, d’ajuda als municipis
i entitats per millorar les seves instalAlacions. Sí, però per
ventura baixa una quantitat poc rellevant, parl de memòria,
perquè ja li dic que no em sé els pressupost, però més o menys
el mateix que l’any passat, per ventura baixa un zero coma
alguna cosa o un 1%, com a molt, però no crec que baixi més.
Estam dins les mateixes magnituds.

Només la potenciació del RETES que és un tema complex
que hi puguem estar al final, suposaria un increment de 845.000
euros per al conjunt de les Illes Balears en tecnologia. Vostè diu
que el perfecte hagués estat que això ja hagués estat dins el
pressupost i tal, sí, segurament sí, però es presenta així, i
l’important és que es faci.

Jo li he de dir amb molta sinceritat que el debat polític és el
que és i els temes de la normalització lingüística crec que no
tenen més debat, vostè ha fet una sèrie de judicis de valor
respecte d’aquesta qüestió en els mitjans de comunicació
dejectant el nostre amic, el director general de Política
Lingüística, menyspreant-lo, dient que vostè no hagués
acceptat un càrrec així per fer aquest paper i coses per l’estil,
vostè és molt lliure de fer, però clar el titular que vostè va
presentar, crec que és el que li sap greu, ja no és una realitat,
això de “menos gasto para educació en el 2004 en Menorca”
ja no serà ver, amb independència que sigui a través de
l’aplicació d’un conveni o sigui a través de la millora mitjançant
un parell d’esmenes.

En fi, respecte d’aquesta qüestió, vull deixar clar que
nosaltres actuam ajustant-nos a les normes i tractant de fer les
coses de la millor manera possible, i clar, no vagi dit per vostè,
perquè vostè, efectivament ha dit que és nou en aquesta casa
i ja ens anirem coneguem i segur que podrem compartir moltes
coses, però sí que algunes de les persones del seu partit han dit
coses vertaderament intolerables. I jo ho he de dir en aquesta
cambra, Sr. President, en funcions, ho he de dir en aquesta
cambra, perquè hem hagut de llegir pels diaris que el PSM
denuncia “la política de exterminio cultural del Partido
Popular y Unión Mallorquina”, amb lletres grosses, això ho
diu la Sra. Vadell, la Sra. Vadell és una persona, em sap greu
que no sigui aquí, perquè m’agradaria que hi fos, absolutament
deslegitimada per parlar de política d’extermini cultural, és una
senyora que ha vengut a Palma i ha tancat el Teatre Principal,
no és ver?, i ha intentat impedir que es fes la UNED, tanta sort
que la Sra Munar que presidia la institució va intentar i ho va
aconseguir, resoldre algunes desviacions on ens ficava la Sra.
Vadell, el darrer del qual era la pretensió -me’n record
perfectament-, en el darrer ple del Consell de Mallorca, de
dissoldre la Fundació Llorenç Villalonga, una cosa molt més
complicada. Aquestes són les realitats, i clar, que llavors surti
pels diaris el Sr. Muñoz a dir-nos com hem de fer les coses, un
senyor que, sincerament, el seu pas per la Direcció General de
Cultura ha estat absolutament tremend, tanta sort que només
era el director general, i tanta sort que no ha arribat a batle de
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Palma, perquè aquest senyor, amb el que ha fet al COFUC i ...,
ves a saber el que hagués fet a una institució de més nivell.

Sorprèn que s’usin desqualificacions tan greus cap a aquest
govern per part de persones que, sincerament, al nostre mode
de veure les coses, estan molt deslegitimades per fer
determinats judicis sobre el que és la cultura i com ha de
funcionar la cultura. Però cregui’m que confii que sigui vostè
que es dediqui a aquestes qüestions i que dugui aquest debat,
perquè segurament és una garantia, esper que ho sigui, i segur
que serà així, de major solvència i de major seriositat.

Ha dit una cosa, però que no m’ha agradat, i he d’acabar
així, Sra. Presidenta, perquè si no, això s’allarga massa, i faig
patir els senyors diputats. Ha dit que ens mereixem un govern
normal, bé, aquesta és una afirmació absolutament interessant,
perquè aquí entram en una dinàmica en què uns diuen el que és
normal i el que no ho és, el que és bo i el que no ho és i qui
estima més Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera o qui
menys, i repartim carnets de legitimitat. És dir no, escolti, és que
aquest govern, si fos normal, si fos de gent seriosa, si tengués
criteri, ... Crec que aquest és un camí equivocat, crec que aquest
govern fa el plantejament que creu que ha de fer i els fa des de
la seriositat, des del rigor, respectant que no es comparteixi el
que ell planteja, nosaltres tenim molt clar que vostès no
comparteixen el que deim, i crec que aquesta és l’essència de la
democràcia, però no l’essència de la normalitat, crec que
precisament el normal és que hi hagi discrepàncies, i clar,
introduir aquest discurs de la normalitat i del que hauria de ser,
no és més que, al nostre mode de veure, l’elevació d’una opinió
particular a un criteri general, que crec que no és acceptable
dins la dinàmica i dins el context  del Parlament. Li he de dir que
aquest govern és un govern normal, des del punt de vista que
està constituït amb tota legalitat i amb tota legitimitat, i no sé
què vol dir “si fos un govern normal”, però, sincerament crec
que és una expressió no correcta, però no vull tampoc
continuar amb aquesta discussió. Vostè ha fet una sèrie de
plantejaments, jo li responc i segurament, estic segur que serà
així, hi haurà una esmena a la totalitat del pressupost, del
conjunt dels pressuposts, i tendrem una altra ocasió de
discutir-los més a fons.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per torn de rèplica, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller per la
resposta.

Ha dit que cap pressupost no acaba com comença, però
aquest ha començat dues vegades, amb quinze dies de
diferència. Fa quinze dies que ens el van donar i ara ja és
diferent i serà diferent. Crec que tenen tot el dret, naturalment,
de presentar esmenes, i naturalment que les debatrem al
Parlament, el que jo crec que no és de rebut és que el dia de

presentar els pressuposts ens diguin que ja no són aquests,
sinó que seran uns altres. Queda clar que per a mi és insòlit.

A veure, sobre les meves declaracions a premsa de menys
despesa a Menorca, quan van presentar el primer pressupost
sense el maquillatge que li han fet ara, era menys despesa a
Menorca, estic molt content si després és més despesa a
Menorca. Ara, també és cert que en els pressuposts de l’any
passat no hi havia les inversions en convenis d’obres, perquè
aquestes no es comptabilitzen allà dins, per tant hauríem de
veure les de l’any passat i les d’enguany, com queden, perquè,
si no, jugam amb les cartes marcades, només tenim en compte
una banda i no l’altra.

Miri, Sr. Conseller, ho he d’acceptar i ho he de tolerar
perquè sec aquí, però les desqualificacions a la Sra. Vadell i al
Sr. Pere Muñoz, són opinions seves personals que jo no
compartesc i em sembla que sobraven, sobraven en aquest
moment perquè no han afegit res al debat, i crec que pobres són
els arguments quan han de ser per dejectar persones, si jo he
criticat un director general de Política Lingüística és perquè ha
presentat uns pressuposts de Política Lingüística, naturalment.
La Sra. Vadell és una diputada d’aquest parlament, quan ella
tenia responsabilitats públiques, vostè tenia el moment de
criticar-les-hi, no ha parlat de les declaracions que havia fet, ha
parlat de la seva gestió, que jo consider que és bona i vostè
considera dolenta, no és ara el moment per discutir-ho. I no em
vull allargar més en aquest tema.

Quant si és normal o no és normal. Quan he emprat
l’adjectiu “normal” ho dic en el sentit del que fan la majoria de
govern del món, per no dir tots, que és defensar amb totes les
seves forces la pròpia llengua, com ho fa el Govern espanyol
amb l’Instituto Cervantes i amb alt res polítiques de defensa de
la llengua, com ho fa el Govern francès, això, “normal” vol dir
que és generalitzat, i crec que en aquest moment el Govern de
les Illes Balears és una excepció, perquè es gastaran menys
doblers en normalització lingüística dels que es gastaven. Crec
que és així.

Quant a carnet de legitimitat, jo no don carnets de legitimitat
a ningú, jo crec que tothom ha de tenir el carnet de legitimitat
que es dóna un mateix, i jo crec que sí que estic legitimat, com
tots els del meu partit, quant a poder parlar de defensa de la
llengua catalana, perquè hi som des de fa molta estona, quan hi
havia molt poca gent que hi estava. En aquest sentit, legitimitat,
tota.

I quant al que ha dit finalment, naturalment que tendrem
discrepàncies, i esper que siguin això, res més que
discrepàncies.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula el Sr. Conseller,
per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu perquè s’ha fet tard.
Agraesc la seva intervenció i tenc tot el respecte del món a
tothom, però, escolti, crec que està perfectament legitimat per
opinar, sobretot respecte d’unes manifestacions que ha fet una
diputada en els mitjans de comunicació, si no hagués dit res
segurament no estaria bé que jo aquí parlàs del que fa la Sra.
Vadell; però, escolti, la Sra. Vadell se’n va als diaris i ens posa
blaus, jo tenc tot el dret del món a dir el que pens de la seva
política, no de la seva persona, a la qual respect moltíssim, de
la seva política sí, perquè, a més, és una persona que està en
política en actiu. I no és en aquest Parlament en aquests
moments, doncs per ventura perquè, no ho sé, perquè no pot,
perquè té feina o perquè és al Dijous Bo, o perquè no li
interessa el debat sobre el departament d’Educació i Cultura, no
ho sé, i, a més, m’és igual; la respect moltíssim, però discrep de
què jo no pugui opinar sobre una persona que ens posa blaus
sobre els mitjans de comunicació, només faltaria que no
poguéssim fer aquest judici.

Quant al conjunt del pressupost, vostè insisteix en
l’anormalitat d’aquesta operació, i jo li accept que,
efectivament, no és una dinàmica normal, però també vull
subratllar que no és tampoc tan irregular quan el Reglament
permet que es faci, per tant no estam fent res que no es pugui
fer. I molt menys quan el que es pretén és aconseguir un
reequilibri, que jo voldria que en termes, així com li accept que
en termes de política lingüística no hi ha una equiparació
respecte del pressupost de l’any que ve, en termes de cultura
pràcticament sí. Les inversions que ha de fer la Direcció General
de Cultura es faran perquè hi haurà els mateixos recursos que
hi havia l’any passat.

Els museus i el funcionament dels museus, molt
especialment dels de Menorca, que a vostè el preocupava,
lògicament, com a diputat per a Menorca; es mantendrà la
mateixa inversió. L’Arxiu del Regne de Mallorca, es mantendran
els mateixos recursos, es mantendrà el mateix.

És ver que en política lingüística disminuïm, he explicat per
què, només ho subratll amb dues frases: creim que hi ha massa
recursos destinats a subvencions i a ajudes que no compleixen
ni d’enfora l’objectiu del foment de l’ús de la llengua catalana,
que obeeixen a compromisos, a activitats, segurament
magnífiques, però discutibles des del punt de vista dels
recursos públics, n’hi he exposat alguna d’aquestes, però me
cregui quan li dic que de mostra un botó, el tema del COFUC i
la forma en què s’ha finançat i ha funcionat el COFUC,
nosaltres volem reduir aquestes qüestions. I ja li he insistit que
no disminuïm els recursos en el que és la formació; li he explicat
el número dels departaments que dediquen la seva despesa a
la formació del reciclatge del català i de la cultura per als
professors. Per tant, crec que amb aquests termes mantenim un
equilibri. Certament retallam, què retallam? Les subvencions, les
ajudes, la finançació de determinats projectes que ens pareix
que no són necessaris i que en realitat no contribueixen a la
millora de l’ús de la llengua catalana.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la seva portaveu, Sra. Calvo, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Conseller, primer de tot agrair la seva
compareixença. Jo estructuraré la meva intervenció entorn de
tres elements, segurament alguns seran reiteratius. En primer
lloc, m’agradaria fer una observació de caràcter més general i
t ambé un plantejament a una qüestió de caràcter molt general
quant al pressupost que vostè presenta avui. Després, passaria
a fer una sèrie de preguntes, que m’agradaria que si pogués me
respongués, per aclarir algunes qüestions. I finalment, comentar
unes qüestions de forma, si tenc temps.

Quant a l’observació de caràcter general, sí'que m’afegiria
al plantejament que s’ha fet ara, el portaveu que m’ha precedit,
quant al tema de les esmenes, perquè això dificulta bastant o en
gran mesura el plantejament del seguiment des de la tasca de
l’oposició. És ver que en qualsevol cas les esmenes són
esmenes que milloren la dotació i en aquest cas nosaltres també
ja estaríem contents que això fos així, o ja estam contents, però,
en qualsevol cas, ens hagués agradat poder disposar d’això
abans o que s’hagués fet d’una altra manera.

Dit això, vostè enceta la seva intervenció amb molta
satisfacció perquè anomena i anuncia un increment percentual
del 6%, jo crec que és just afirmar que això no és mai exactament
així, perquè s’ha de mesurar aquest percentatge amb la totalitat
del pressupost que té el Govern, amb què suposa aquest pes
del 6% a la totalitat de la pujada del pressupost d’aquest
Govern i, a més a més, s’ha de mesurar també en relació amb la
problemàtica que vostè molt bé ha comentat que tenim i que
s’ha vist incrementada no només quant a nombre de persones,
és a dir, a població, sinó també quant a les característiques i a
les dificultats d’aquesta problemàtica. Per tant, el que vostè veu
com a molta satisfacció, jo hi ha un plantejament general que el
veig amb una certa preocupació.

I li diré perquè. És ver que l’increment del capítol 1 és
considerable, però també és cert que hi ha moltíssims de
programes que davallen i concretament crec que davallen una
sèrie de qüestions que, des del nostre punt de vista, des del
meu grup parlamentari, afecten moltíssim, de manera molt
directa la dimensió social de la tasca educativa. És a dir, són
qüestions que afecten directament com gestionar problemes
socials, que formen part de les nostres aules i que formen part,
per tant, al nostre parer, de la responsabilitat prioritària d’un
govern en matèria educativa.

Davalla el programa 421K, d’innovació educativa. És ver
que hi ha 1 milió que passa a ordenació dins la mateixa direcció
general, però el que queda no només no puja sinó que davalla.
Això vol dir que davallen totes les activitats o les actuacions o
les dotacions, perdonin, per complir l’objectiu de facilitar la
plena integració escolar i social de l’alumnat. És a dir que
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davalla la dotació de l’alumnat, per a l’atenció a l’alumnat que
té necessitats educatives especials; que davallen la dotació per
a les activitats de suport a l’alumnat i al professorat; que
davallen la dotació de coordinació d’equips d’atenció
psicopedagògica i que davalla la dotació per a la prevenció de
les desigualtats dins l’àmbit educatiu i en integració de
l’alumnat d’incorporació tardana, almanco en aquest programa.

El 423B, de serveis complementàries a l’ensenyament,
desconec el desglossament quant a saber si els menjadors
pugen o es mantenen, el que sí sé és que el capítol 6, com a
capítol total d’aquest programa, davalla; i això vol dir que
davalla la dotació als centres públics de menjador, per ventura
aquest epígraf, ho desconec, segurament m’ho podrà aclarir, es
manté; que davallen, pel que diu la memòria, les contractes de
rutes de transport; que davallen les ajudes a les famílies amb
menys recursos; que davalla la dotació als centres públics de
mobiliari i material didàctic, i que davallarien, en un sentit
global, la dotació als centres públics d’assignació econòmica
anual per al seu manteniment i organització.

A més a més, el programa 423A, de beques i ajuts,
s’incrementa sí, però en el capítol 1, entenc que és el capítol de
personal que gestionarà aquestes beques i ajuts, perquè el
capítol de transferència, el capítol de dotació davalla, perdona,
es manté; per tant, si es manté i no s’incrementa quant a les
despeses que tenim, al meu parer, davalla. Això vol dir que les
beques i ajuts que es destinen a les associacions de pares i
mares i a l’alumnat per a la participació en la comunitat
educativa davallen. Per tant, davalla dotació per atendre
problemàtica familiar, davalla la dotació per atendre la connexió
de la família amb els centres.

Això seria un poc la valoració general, per tant, la gran
pregunta seria: com és possible que tenint més problemes
socials que mai els puguem atendre disminuint la dotació
d’aquestes partides pressupostàries? A més a més, no puc
evitar assenyalar que en el marc dels programes 422A i 422B és
cert que vostès no fan res més que fer un canvi que ve com a
derivació de la LOCE, i és el canvi en la perspectiva de la
concertació; passam a parlar de la concertació com a una
prestació de servei públic a parlar de la concertació com a una
prestació de servei d’interès públic. I això, no és el cas encara,
però podria transformar-se en una manca de control de
l’administració com a concepte jurídic quant al tema de la
concertació, no vull dir que sigui el cas, però es produeix
perquè la LOCE ho produeix, però vostè sap també que el meu
grup parlamentari no està a favor d’aquesta llei educativa o no
hi va estar en aquell moment, en qualsevol cas, era una
observació.

Creim que tot això assenyala indicis d’una tendència molt
preocupant per a un sistema educatiu públic, al nostre parer, i
que pot ser una tendència que podria desembocar, insistim, no
dic que ho faci ara, però podria desembocar amb aquesta
distribució pressupostària cap a una doble xarxa: cap a
l’existència de centres de primera i centres de segona,
condemnant els centres públics potser a la de segona. I en
aquest sentit nosaltres mostram la nostra preocupació.

També mostram la preocupació per la reducció dels recursos
destinats als equipaments culturals. Ens alegra veure que amb
les esmenes potser això canviï, però per a nosaltres la
preocupació més greu és veure com una conselleria d’Educació
ha de reduir els seus pressuposts dedicats a la cultura, com a
part d’un govern que és capaç d’assumir Costa Nord, i això ho
trobam desequilibrat.

De la mateixa manera que pateix un cert descens o, almanco
abans de les esmenes, el pressupost dedicat a la formació
professional.

Dit això, m’agradaria assenyalar una sèrie de qüestions.
Vostès comentaven o comenten a la pàgina web, si no vaig
equivocada, en el dossier de premsa, una inversió, anuncien, de
740.000 euros en les tecnologies de la informació i la
comunicació; m’agradaria saber si aquests 740.000 euros
corresponen al 60% de la conselleria, al conveni que existeix
amb el ministeri, o s’inclouen en el 40% d’aportació del
ministeri. I també m’agradaria saber si aquests 740.000 euros
són, efectivament, del conveni que ja existia o que es va signar
p er al període 2002-2005 amb el ministeri, en el programa
Espanya.es, gestionat per l’empresa RETES que, fins aquí on
tenc entès, és una empresa i no un programa.

Quant a l’empresa d’Infraestructures, crec que s’ha
comentat amb anterioritat, m’agradaria que explicàs, si és
possible, què volen dir quan assenyalen que correspon a
aquesta empresa pública contractar o executar els serveis
necessaris per poder prestar, d’una forma eficient el servei
públic educatiu i l’activitat de foment i promoció de la cultura.
És a dir, tot el que acompanya l’anunci que havia fet amb
anterioritat que l’empresa es dedicaria a la construcció
d’infraestructures, i aquí li afegeixen una altra funcionalitat, si
pot ser m’agradaria que ho comentàs.

M’agradaria també, si és possible, sé que elaboren un pla,
però quants centres té previst vostè construir, o la seva
conselleria, i quin lloc ocuparan dins aquesta construcció de
nous centres les infraestructures d’Eivissa.

Respecte de la Universitat, la partida 44113, de la Direcció
General d’Universitat, fent sumes molt generals, me fa la
impressió que no dóna per a l’increment dels funcionaris ni per
al manteniment dels nous estudis, i m’agradaria saber com ho
pensa fer, o si hi ha alguna previsió en aquesta línia.

També m’agradaria, si és possible, que comentàs quin pes
pressupostari té l’Institut de Qualificacions, perquè entenem
que és una eina fonamental, pes pressupostari, fonamental per
poder equiparar-nos a la resta d’Europa en matèria de formació
professional.

També m’agradaria, si és possible, que m’assenyalàs en el
pressupost on es localitza el milió d’euros que vostès dedicaran
a la regulació de l’ensenyament de 0 a 3 anys, no sé si és aquell
milió que és dins Ordenació o es troba a una altra banda,  o
l’esperen, només és una pregunta general.
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I després, una observació acompanyada de pregunta:
vostès opten per optimitzar els recursos dels centres públics,
m’estic referint a l’activitat 1 de l’objectiu 8 del programa 421C,
de planificació educativa i règim de funcionament de centres
escolars, vostès opten per optimitzar els recursos de centres
públics fent convenis amb empreses privades perquè facin els
seus cursos de formació en horari no lectiu. Nosaltres optaríem
per donar prioritat a (..) a la comunitat educativa, però en
qualsevol cas, m’agradaria si pot aclarir quin tipus d’empreses
privades faran ús d’aquests centres públics i quin tipus de
cursos s’impartiran.

Al passat plenari, i amb això quasi estic a punt d’acabar,
vostè va afirmar, ho dic perquè consta al Diari de Sessions,
havia afirmat que puja el pressupost del COFUC; també diu a
continuació que assenyalava i anunciava els matisos que vostè
ha presentat avui, però només li deia perquè jo havia pres nota
i després amb els comentaris que anat fent, ho dic perquè ho
revisi en tot cas això.

I com a qüestions de formes, només volia comentar-li unes
qüestions molt puntuals. Quant a la formació permanent del
professorat, programa 421D, insistesc, són de formes, hi ha
objectius que es repeteixen, és una qüestió de la memòria. I
també li vull comentar, i també és una qüestió més anecdòtica
que una altra cosa, la versió d’Internet del pressupost, que ens
ha agilitat molt la feina, sobretot el que correspon a l’any
passat, hi ha una errada a la partida de Fonoteca i Orquestra
Simfònica, perquè són la mateixa, i això confon molt a l’hora de
poder fer l’anàlisi pressupostària. Només era per deixar aquesta
qüestió damunt la taula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Calvo. Per contestar té la paraula el
conseller, també per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Li agraesc a la Sra. Calvo la seva
intervenció. 

He perdut un paper, perdoni un moment, Sr. President.

Gràcies. De les esmenes s’ha dit tot el que s’havia de dir.
Respecte d’altres coses que planteja, és que en planteja
moltíssimes, no? La visió que jo tenc globalment del
pressupost, sense entrar en partides concretes, perquè seria
extraordinàriament dificultós fer-ho ara, nosaltres no creim que
en temes d’educació especial i necessitats, la percepció que jo
tenc és que s’augmenta el personal que s’hi dedica respecte de
l’any passat. Per tant, no comptabilitzi només els recursos
materials, comptabilitzi els recursos humans que són una font
importantíssima que es dedica a aquestes qüestions. 

Aquest plantejament sempre és tremend, si el capítol tal,
partida no sé què, baixa un poc, això baixa el 10%, sí, però si no

comptam que, per ventura, al capítol 1 hi dedicam més recursos
humans, si ho sumam tot per ventura estam pujant. És un joc de
posar aquí i llevar allà que és molt difícil de seguir, perquè,
naturalment, la percepció que jo tenc és que tot això creix.

Com el tema de les beques i ajudes. Jo sostenc que no
davallen globalment i crec que estaria en condicions de
demostrar-ho.

Respecte del tema d’interès públic del sector concertat, és
la LOCE que diu que és un servei d’interès públic. No és ver,
no és més que una llei orgànica que ho diu, no és qüestió que
ho digui jo o que ho diguin els pressuposts, sí, perquè vostè
diu, els pressuposts diuen i tal, i això ens podria dur. Escolti,
això ens podria dur no ser on però ho diu una llei orgànica i
nosaltres hem adequat la titulació al que diu la llei orgànica i
pensam que això és el correcte.

Per suposat, nosaltres feim comptes mantenir el control
necessari sobre la xarxa concertada, naturalment.

Respecte del conveni de 670.000 euros de noves
tecnologies, és el cent per cent de la inversió, i el 40% el
recuperarem del MEC. I jo crec que és aquesta la qüestió que
vostè em demana i que més o menys li puc dir.

Respecte de formació professional la meva percepció global
del pressupost és que no davalla sinó que creixen els recursos,
incloent també el capítol 1, és a dir, clar, escolti, si pagam millor
els professors o si dedicam més professors als recursos de
formació professional, dedicam més recursos a la formació
professional, no podem dir que no hi dedicam més recursos,
són recursos humans, es diuen recursos humans, però són
recursos, també, no només parlam de qüestions materials a un
tema on són tan importants els recursos humans com és el món
pedagògic i educatiu, és el principal recurs. Per tant, jo crec que
incrementam el tema dels recursos.

El tema de 0 a 3 anys el té exactament al capítol 4 del centre
de cost 13601, que s’ha modificat perquè a l’anterior pressupost
estava a un altre centre de cost, però la quantitat és la mateixa.
Ho trobarà al capítol, ja li he dit, a la Direcció General
d’Ordenació i Innovació, efectivament.

Quants de centres construïrem i si es pretendrà fomentar la
contractació d’obres i tal? Bé, la pretensió de l’empresa és
poder construir recursos públics, és a dir, escoles, instituts, tal
vegada centres culturals, i fer-ho d’una forma pública i
completament transparent i sense cap tipus de dificultat. L’únic
que es pretén amb això és aconseguir un nivell d’eficàcia major
que el que té la mateixa administració, però naturalment sense
botar-se cap dels tràmits als quals ens vegem obligats, com és
natural. 

A Eivissa, a Eivissa hi ha un dèficit històric
d’infraestructures que es remunta al temps de Felipe González,
si deixa que li ho digui, i aquesta és una realitat que es viu a
Eivissa, i vostè dirà, “bé, però tot això és literatura, i ara són
vostès que tenen responsabilitat i han de fer ...” Clar, aquesta
és una situació que ens hem trobat, que es va trobar ja el nostre
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antecessor i bé, de qualque manera ho hem d’intentar, perquè
cregui que allà les dificultat s són molt grans i hi ha alguna
infraestructura que en aquests moments està prestant servei
escolar i és vertaderament inacceptable.

Potser que a qualque banda li faltin euros respecte de les
beques, però m’anoten els meus colAlaboradors que hi ha 12.000
euros que per ventura falten a alguna partida, que potser sigui
el que ha detectat, que han de venir del MEC i que, com passa
amb els Leonardo, no s’inclouen dins el conjunt del pressupost
fins que arriben aquestes quantitats, en el moment que arriben
és el moment en què s’inclouen, abans no es poden consignar,
la qual cosa és un problema a efectes d’explicar i d’entendre els
pressuposts. No li neg que sigui així, perquè jo també m’he
trobat amb aquesta dificultat.

I, essencialment, crec que les coses que ha dit, segurament
aquestes eren les més rellevant. Jo vull acabar insistint que
l’esforç que es fa és un esforç de creixement i, per tant el
conjunt del pressupost creix, i això és innegable. No podem
negar que hi dedicam més recursos humans, més esforç, més
mitjans. Vostè diu “vostè ha reconegut que hi ha un gran
creixement i això no està ben finançat”, sí, a mi no m’importa
reconèixer això, però no ho puc posar dins els pressuposts, jo
puc posar dins els pressuposts la part que jo puc créixer que és
aquest 6%. I clar, vostè diu “és que s’hauria de
descontextualitzar, perquè per a mi créixer el pressupost, però
si augmenten les necessitats el pressupost no creix”. No, ens
hauríem de posar d’acord en aquesta dialèctica, el pressupost
creix si creix respecte del pressupost anterior; llavors resulta
que hi ha més necessitats i són me's males d’atendre amb els
mateixos doblers o amb una mica més de doblers, sí, però no em
negui la principal, que és el fet que creix el pressupost. Altra
cosa és que digui que creix en termes d’insuficiència, així en
podríem parlar, però no em digui que no creix el pressupost
perquè creixen les necessitats, això no és acceptable. El
p ressupost d’Educació i Cultura creix i creix quasi un 6%, i això
és així. I creix respecte de què? Respecte dels pressuposts de
l’any passat, que és l’única cosa respecte de la qual es pot
mirar, perquè no sé qui ha dit que ho hem de mirar en el conjunt
del context  del pressupost, no senyor, el nostre pressupost
s’ha de mirar respecte del pressuposat que hi havia l’any
passat per als mateixos objectius, per al mateix departament, i
això és un poc el que feim.

Acab, perquè sé que s’ha fet tard i encara ha de replicar,
contrareplicar i ha d’intervenir el Grup Popular i s’ha fet molt
tard.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula en torn de
rèplica la Sra. Calvo per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Sí. També molt ràpidament. Agraesc el matís i la lliçó sobre
terminologia pressupostària, però escolti, desconec si això es
diu un creixement per insuficiència, però pujar, miri, l’IPC, no sé
com dir-ho, i a més ha de ponderar, que també és un terme,

quan un fa les afirmacions. Jo ja entenc que vostè faci una
afirmació que li és favorable, només faltaria, però també ha
d’entendre que quan jo faig la lectura, faig una lectura global,
i ja està, i això no vol dir que no sigui ni de rebut, ni injust, ni
res, són dues lectures de la mateixa realitat. Prou.

Quan li demanava el tema dels 740.000 euros, he d’entendre
aleshores que això efectivament és la dotació econòmica que ja
provenia del conveni signat per al període 2002-2005 amb el
Ministeri i el programa España.es. Això inclouria el cent per
cent i després rebríem, després d’aquest conveni signat,
insistesc, per al període de 2002-2005, el 40% del Ministeri.
Perfecte.

Respecte del tema de beques i ajuts és molt probable que
em falti, que ens falti a tots aquesta inclusió dels 12.000 euros
perquè, insistesc, a la informació que nosaltres tenim són 62.227
euros 2004 de personal, respecte dels 60.216,34 de l’any passat,
i els 240.404 euros que es mantenen en transferències corrents,
que és el que jo d’alguna manera criticava, el fet que es
mantinguessin i ni tan sols pujàs.

Insistir en el tema de la formació professional, jo crec que hi
ha una disminució important, malgrat vostè ha comentat el tema
de l’esmena inicialment.

I respecte del tema de la innovació, efectivament, el milió
d’euros que vostès anuncien per a la reglamentació del 0-3
passà allà, per tant innovació queda com a programa amb
menys dotació per actuar. D’acord, pujam capítol 1, em sembla
bé, però bé, és el que ens queda. Sí, a infantil, 0 a 3.

Bé, i atesa l’hora que és, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Calvo. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

M’agradaria estar a to amb la brevetat de la diputada Sra.
Calvo, per això la meva contrarèplica serà també molt senzilla.
Efectivament, hi ha problemes d’interpretació. Els que més em
preocupen són de coses que realment es tendran però no estan
incloses als pressupost, però hi estaran, sí, esper que sí. En
realitat crec que podem ajornar aquest debat que segurament
també serà a una hora intempestiva el dia del debat dels
pressuposts de tota la comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, pel Grup Popular té la
paraula el seu portaveu Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, també volem agrair molt
especialment la compareixença del conseller i del seu equip en
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la presentació d’aquests pressuposts del nou govern del Partit
Popular.

Valoram, positivament aquesta acció política del Partit
Popular que és amb la que va acudir a unes eleccions i que és
la que es recull i es quantifica als pressuposts. A partir d’aquí,
ens podem posar a fer feina, Sr. Conseller. Fins ara s’han
establert les iniciatives, els projectes, els diferents programes
que es volen desenvolupar, però, a partir del gener tendrem ja
l’instrument per dur-lo a terme. Per tant, es hora de posar fil a
l’agulla, com ens consta que està fent dia a dia, perquè també
ens consta que en alguns imp onderables que s’havia trobat
dins la conselleria s’estan solucionant amb els pocs mitjans que
l’anterior govern va deixar dins les arques.

Entenem que els pressuposts que vostè presenta donen
solució als problemes reals de la nostra comunitat educativa, de
la nostra societat per extensió, i són uns pressuposts, ho he de
dir així de clar, que posen els peus en terra, que racionalitzen la
despesa i que no malbaraten. Aquests són alguns dels factors
que nosaltres valoram com a molt positius i que realment
marquen una diferència respecte dels anteriors.

Entenem, per tant, que són uns pressuposts pragmàtics,
que fugen de la despesa supèrflua i que s’ajusten, com he dit
abans, a les necessitats reals. Nosaltres entenem que a alguns
colAlectius o a alguns partits no els agradin, perquè entenem
que realment sortien beneficiats amb segons quines iniciatives,
amb segons quines actuacions de l’anterior govern que, per
cert, no mirava massa prim pel que hem pogut escoltar de boca
del conseller, cosa que ens preocupa, realment el cas de SOM
Ràdio és un cas preocupant, i nosaltres insistim en l’aspecte
que deia el conseller, que solucioni aquest fet ilAlegal que no es
pot tolerar per part d’una administració pública que, en teoria,
ha de defensar que es compleixi la llei.

Valoram positivament els pressuposts que vostè presenta
i també li demanaríem que, quant al grau de la seva execució, no
seguís el mal exemple que ens ha donat l’anterior govern, que
nosaltres entenem que sempre hi ha imponderables que no es
poden evitar, però jo estic segur que el conseller posarà els
mitjans per tal que aquest grau d’execució de la totalitat dels
pressuposts sigui percentualment més gran que el que ens hem
trobat fins ara.

El pressupost, com sap el conseller, és una previsió, és uns
instrument flexible que s’ha d’adaptar a les necessitats quan
surten per tal de solucionar problemes concrets que puguin
sorgir a un moment determinat. Estam segurs que els
pressuposts que vostè presenta compleixen amb aquesta
norma, també, d’adaptació de les realitats i als problemes que
puguin anar sorgint en el decurs de l’exercici.

Valoram com a molt positiva la racionalització de la despesa
de la Direcció General de Política Lingüística, entenem que era
la nineta del PSM, ho valoram així, i que de qualque forma no
podem compartir, en absolut, algunes de les declaracions que
han sortit a la premsa, no? “El Govern está fomentando una
cultura de mesa camilla”, es deia. Jo tenc un bon record de la
taula camilla, Sr. Conseller, almenys a la meva família entorn de

la taula camilla hi ha hagut grans discussions, s’hi est à
calentet a l’hivern, és divertida, i fins i tot jo diria que s’han
escrit grans obres entorn d’una taula camilla, per tant de
qualque manera entenc que és un elogi que li fa el PSM al
conseller, que intenti fomentar aquest tipus de cultura que, per
cert, s’està perdent a favor de la televisió i d’altres coses
inombrables en aquests moments.

En definitiva, Sr. Conseller, uns pressuposts ben
estructurats, ben planificats per establir les iniciatives a un
sector estratègic de la nostra societat, i estic segur que agrairan
la meva brevetat en l’exposició. Res més, per acabar, felicitar-lo
i encoratjar-lo que pugui desenvolupar en la seva totalitat els
diferents programes que planteja en els seus pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Vol la paraula, Sr. Conseller? Té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Francesc
Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Per afegir-me també a la brevetat del
Sr. Gornés, dir que agraesc, com sempre he fet, el suport del
Grup Popular i molt especialment en la persona del diputat que
avui ha intervengut que sempre ha mostrat una gran
preocupació pels temes educatius i culturals i que realment
s’esforça i coneix bé el pressupost i ha contribuït, en la seva
opinió, també, notablement, que aquest milloràs i que fos un
pressupost com creim, insistesc, com deia al principi, ajustat
dins els límits possibles a les necessitats i a les demandes del
món de l’educació i la cultura.

Per tant, agraint al diputat la seva intervenció i agraint
també a tots els intervinents el to del debat, no tenc res més a
dir, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, agrair la compareixença
del Sr. Conseller, la presència dels alts càrrecs que l’han
acompanyat. Moltes gràcies. S’aixeca la sessió.
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