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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’aquesta

Comissió d’Hisenda i Pressuposts. I tal com estàvem comentant

podríem agrupar, si els pareix, el debat número 5 d’esmenes a

la totalitat i el totalitat número 6 de globalitat. I veuríem per

tant, les esmenes a la totalitat de la secció 13.

Faríem per tant, el debat de la totalitat de la secció 13,

Conselleria d’Educació i Cultura i entitat de dret públic 90,

Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals. Les esmenes a la totalitat que s’hi mantenen són les

següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la

7636. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la

8004. Del Grup Parlamentari Socialista la 7737. A la totalitat

de la secció, la 7817, a l’entitat de dret públic 90. I la 7966 a

l’entitat de dret públic, aquí i deu haver un error, està repetida...

A no, són esmenes parcials...

(Remor de veus)

Ara ja ho he entès, gràcies, Sr. Portaveu, és que estan

repetides. Després el portaveu del grup que ha presentat

aquestes esmenes ja ho explicarà. 

Per tant, per fer la defensa conjunta...No, hem dit que

agruparíem els dos blocs. Aleshores en el debat número 6 de

globalitat tenim la següent agrupació d’esmenes: als programes

d’educació 421A, 421B, 421C, 421D, 421G, 421K, 422A,

422B, 423A i 423B. 

A nous programes i no classificats s’hi mantenen les

esmenes següents: Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

la 8005, 8006 i 8043. 

Al programa 421A, Direcció i Serveis Generals d’Educació

i Cultura, s’hi mantenen les esmenes següents: Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la núm. 8063; Grup

Parlamentari Socialista les esmenes núm. 7927, 7932, 7933,

7856, 7858, 7825, 7852.

Al programa 421B, ordenació de l’educació, s’hi mantenen

les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i

Els Verds la 7672; del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista les esmenes 8067, 8019, 8020, 8021 i 8022; del

Grup Parlamentari Socialista la 7857 i 7874.

Al programa 421C, planificació educativa i règim de

centres escolars, s’hi mantenen les esmenes següents: Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista les número 8065 i 8041.

Al programa 421D, formació permanent del professorat,

s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds la 7671 i 7670; del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8009, 8010, 8011 i

8012; del Grup Parlamentari Socialista la 7715, 7862, 7875,

7716 i 7876.

Al programa 421G, ordenació de la formació professional,

s’hi mantenen les esmenes següents: Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds 7669, 7667; del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista 8064, 8007 i 8008; del Grup

Parlamentari Socialista les esmenes 7863, 7877, 7878.

Al programa 421K, innovació educativa i atenció a les

necessitats educatives especials, s’hi mantenen les esmenes

següents: Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds 7668;

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8018, 8035 i

8036; Grup Parlamentari Socialista 7879, 7864.

Al programa 422A, educació pública, s’hi mantenen les

esmenes següents: Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

8037, 8038, 8039 i 8066.

Al programa 422B, educació concertada i altres

ensenyaments, s’hi manté l’esmena següent: del Grup

Parlamentari Socialista la 7900.

Al programa 423A, beques i ajuts, s’hi mantenen les

esmenes següents: del Grup Parlamentari Socialista la 7717,

7880, 7718 i 7881.

Al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, s’hi

mantenen les esmenes següents: Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds 7673 i 7674; del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista les esmenes 8040, 8042 i 8051; i del Grup

Parlamentari Socialista l’esmena 7859.

Per fer per tant, la defensa conjunta d’aquestes esmenes, a

la totalitat i les esmenes parcials a les seccions i programes que

acabam de citar té la paraula en nom del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida-Els Verds la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé en primer lloc dir que

l’esmena a la totalitat ja la defensarem en el plenari. I respecte

les esmenes que presentam dir que l’esmena 668, allò que

plantejam és bàsicament que s’augmentin els programes

d’intervenció socioeducativa i per tant, tot allò que fa

referència a una millora respecte les actuacions amb necessitats

educatives especials de l’alumnat de les Illes Balears. Creim

que això és una necessitat perquè hem vist que aquests

pressuposts no tenen, o han tengut una mancança respecte

aquest punt. Per tant, nosaltres plantejam que hi ha una

dedicació pressupostària major a tots aquests programes

d’intervenció socioeducativa.

Per altra banda també plantejam a l’esmena 7672 augmentar

les transferències a les corporacions locals per poder millorar

les escoletes infantils de 0-3 anys. Concretament nosaltres en

general consideram que s’ha de destinar una part important del

pressupost que se destina a carreteres, idò s’hauria de destinar

a millorar l’educació i sobretot pel que fa als programes

educatius i les necessitats globals de la comunitat educativa. En

aquest sentit per tant, plantejam que s’augmentin les

transferències a les corporacions locals per poder millorar, com

dic, les escoletes infantils de 0-3 anys.

Per altra banda a l’esmena 7671, plantejam també que hi

hagi un augment dels pressuposts destinats a millorar la

formació permanent del professorat. Creim que és absolutament

necessari que el professorat, que és qui du a terme l’activitat
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educativa més important, idò pugui tenir una formació adient,

adequada i continuada. Per això presentam aquesta esmena

perquè consideram que ha baixat respecte a l’any passat.

Per altra banda també l’esmena 7670. Va en la mateixa línia

de millorar la formació permanent del professorat, ja que creim

que és una via i com dic, hi ha d’haver constantment aquesta

formació, no pot ser només puntual en algun curs, sinó que hi

ha d’haver possibilitats d’anar més enllà.

Una altra esmena que presentam, l’esmena 7669, va referida

a millorar les actuacions educatives respecte la formació

professional. I concretament demanam, a través d’una esmena

de substitució, que hi hagi un augment de 200.000 euros

respecte aquestes actuacions referides a formació professional,

que hem vist també que han baixat, o que tenen una poca

despesa i que pot dificultar aquesta formació professional i el

seu ample abast, que és molt i va més enllà de la formació

reglada dins els centres educatius.

Per altra banda també l’esmena 7667. En aquesta esmena

plantejam 500.000 euros més per augmentar les transferències

corrents als ajuntaments per poder dur a terme actuacions per

evitar el problema de l’abandonament escolar, ja que veim que

és un tema recurrent aquí a les nostres illes. I per tant, que

necessiten actuacions no exclusives de l’àmbit educatiu, sinó

també de tot allò que fa referència a les corporacions locals.

Per altra banda també plantejam l’esmena 7668, ja l’he dit

abans, perdó.

L’esmena 7673, que va en la línia també de destinar una

part molt important, concretament demanam 2 milions d’euros

a la millora del transport escolar que és una qüestió que

consideram amb moltes necessitats a totes les illes. En aquest

sentit creim que s’ha de fer una aposta important per millorar

aquest transport, sobretot en la seva qualitat i freqüència.

També a l’esmena 7674, plantejam un tema que nosaltres ja

vàrem esment en el seu moment i és ampliar l’oferta de

menjadors en els centres de Primària. Concretament demanam

augmentar la partida en 3 milions d’euros, sobretot perquè

consideram que és la millor fórmula, els menjadors són

necessaris que estiguin a tots els centres de Primària de les

nostres illes per poder donar resposta a una necessitat que

existeix, sobretot també per poder fer un camp de feina

respecte l’educació, que no sigui exclusivament del currículum

estricte, sinó també des del punt de vista d’una educació global.

Per tant, plantejam que aquest punt, o aquesta esmena...,

plantejam aquestes qüestions.

Dir que bàsicament de totes les esmenes que nosaltres hem

presentat, per concloure demanam que d’alguna manera les

partides que s’haurien d’augmentar s’haurien de donar de baixa

respecte la secció 17, que com deim la destinació és fer

autopistes. Creim que és més necessari millorar aquests serveis

i aquests programes educatius en els centres escolars de les

Illes Balears més que fer autopistes.

I per acabar, no sé si ho he dit, crec que sí, que l’esmena a

la totalitat la mantenim pel plenari. Per tant, no la defensaré en

aquest moment, ja la defensarem en el plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per fer la defensa de les

esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Bé el nostre grup, el PSM-Entesa

Nacionalista, ha presentat una esmena a la totalitat de la secció

13, la mantenim en els mateixos termes que l’hem formulada a

l’espera del debat en profunditat a la sessió plenària. Només

assenyalar en aquest respecte que la mantenim perquè

consideram que els pressuposts, aquests pressuposts de la

Conselleria d’Educació i Cultura per al 2005 no afronten les

veritables problemàtiques educatives del nostre sistema

educatiu. Només per això.

Per altra part i ja entrant en les esmenes parcials, n’hem

presentat 57 a la secció 13, Conselleria d’Educació, més 25 al

pressupost de l’IBISEC i 3 més a la secció 71, Institut

d’Estudis Baleàrics.

Em referiré ara a les esmenes de caire purament educatiu i

ja parlarem després de les del tema cultural.

Les dues primeres esmenes que presentam pretenen

senzillament la recuperació de dos programes específics i

absolutament necessaris que aquest Govern ha eliminat, tal com

sona, ha eliminat. Em referesc a l’esmena 8005 que fa

referència al programa de normalització lingüística a l’àmbit

escolar i l’esmena 8006 al programa suport a altres activitats

escolars i que en definitiva era el programa que concedia les

subvencions a les associacions de pares. Són programes que

consideram fonamentals i que sense justificació i explicació

possible no apareixen en aquest pressupost.

La resta d’esmenes les he intentat agrupar per ser breu, en

funció de la temàtica o del tipus d’actuació a què es refereixen.

No entraré en detalls, em sembla que són innecessaris, tenint en

compte que en sessió plenària podrem debatre, com ja he dit,

més profundament també les esmenes parcials en el debat de

globalitat. En aquest sentit trobam un seguit d’esmenes que

demanen la posada en marxa de nous plans específics

d’actuació en àmbits i temàtiques sensibles dins el món

educatiu. 

Són l’esmena 8067, que fan referència a un pla integral per

prevenir l’anomenat bullyng, és a dir, l’assetjament escolar, ara

tristament de moda. 

La 8066, que crea la figura del coordinador de convivència

en centres escolars. Alguns centres ho han posat de motu

proprio ho han posat en marxa, té excelAlents resultats i creim

que s’hauria de fer extensiu.

La 8040 ratlla de posar en marxa el programa de sortides

escolars. Creim que hauria d’estar ja en marxa i encara no hi és.
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I la 8042, un programa específic d’obertura de centres en

horari no lectiu.

Una altra seguit d’esmenes fan referència a increments

pressupostaris en una sèrie de programes existents, fonamentals

també dins el món educatiu, però que s’han vist retallats en

aquests pressuposts, o simplement tenen una dotació econòmica

clarament insuficient. Aquestes esmenes que fan referència a

programes existents, però insuficients o retallats són: 

L’esmena 8009 que fa referència a un increment

pressupostari del programa de formació permanent del

professorat.

La 8018 que preveu (...) a la diversitat quant a alumnes amb

risc d’exclusió escolar.

La 8035, programa d’atenció a alumnat amb necessitats

educatives especials.

La 8036, que fa referència a integració d’immigrants.

I la 8019, que demana un augment substancial als ajuts

econòmics de la Direcció General d’Ordenació i Innovació als

ajuntaments que assumeixen l’educació infantil 0-3 anys.

I també la 8051, que demana l’augment de dotació

econòmica en els centres públics. Dotació econòmica que ha

estat prou polèmica aquest darrer quadrimestre. Que augmenti

en el mateix percentatge que augmenta la partida destinada als

centres concertats pel mateix concepte. És a dir, un augment

pressupostari per als centres públics, en la mateixa quantitat

que augmenta en centres concertats.

I la 8063 que fa referència a un suport econòmic decidit a

l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les

Illes Balears.

Un altre seguit d’esmenes fan referència a la Formació

Professional, des de la vessant de la colAlaboració social en la

Formació Professional.

Punt i a part. Creim que l’esmena 8064 pretén que el

Govern de les Illes Balears i en concret la Conselleria

d’Educació i Cultura, s’impliqui més i assumeixi les seves

responsabilitats quant a l’Institut de Qualificació Professional

de les Illes Balears.

La 8007 pretén que s’augmentin les partides destinades a

implementar mòduls de Formació Professional, amb

coordinació, amb colAlaboració, conveniats amb ajuntaments.

I la 8008, la mateixa finalitat, però ara quant a mòduls de

Formació Professional, conveniats en aquest cas, però amb

entitats socials.

Seguim també dins educació. Hi ha també una sèrie

d’esmenes concretes que pretenen fixar el compromís del

Govern de les Illes Balears de donar suport a diverses

iniciatives, en aquest cas no pròpies, però sí ja existents,

impulsades per altres administracions, ajuntaments, consells, o

entitats socials que són en realitat bàsiques i importantíssimes

per generar una xarxa educativa que possibiliti una educació de

qualitat. Estam farts de sentir que l’educació és cosa de tots,

des del Govern de les Illes Balears aquesta concepció de

l’educació, cosa de tots, s’ha de fer efectiva i no només amb

paraules, sinó que també donant suport a les experiències

educatives que se duen a terme des d’altres àmbits de la

societat, perquè si se crea una xarxa educativa de participació

perquè si no és molt difícil que s’arribi a fer real aquesta

concepció d’educació cosa de tots. Me referesc a les esmenes:

8020. Que demanen un suport decidit del Govern de les

Illes Balears, l’ambiciós Pla de 0-3 anys del Consell Insular de

Menorca.

L’esmena 8021, que demanen també un suport decidit del

Govern de les Illes Balears a l’experiència que es du a terme a

Menorca d’espais familiars. Portada a terme per entitats socials

i ajuntaments, també el consell insular.

L’esmena 8022, demana també un suport decidit al

programa d’educació infantil en el medi rural.

L’esmena 8041, demana un suport decidit i econòmicament

viable i un augment clar al suport econòmic a les associacions

d’ensenyament d’adults que són un dels àmbits que més

aporten. Sempre han entès que l’educació no acaba mai i que

és una fita important durant tota la vida de la persona.

La 8010, demanam un suport a les associacions que

treballen per la formació permanent del professorat.

La 8011, el mateix. Un suport econòmic, un augment de la

dotació clarament adreçada a les associacions de formació

pedagògica.

I la 8012 concreta un poc més i fa referència al moviment

de formació pedagògica de Menorca. El moviment de

renovació més viu d’aquestes illes, amb més història i amb més

transcendència.

Una esmena en concret, la 8065, passant a una altra vessant.

Demana que hi hagi una partida econòmica destinada a

l’elaboració del nou mapa escolar 2004-2008, que ja hauria

d’estar elaborat, presentant i en funcionament.

I finalment, bé finalment no, avançant una sèrie d’esmenes

més que fan referència a una reivindicació històrica que és el

traspàs de 3 escoletes infantils que ara són competència de la

Conselleria de Presidència i Esports i siguin traspassades a

Educació que és el seu lloc natural, donada la finalitat que duen

a terme. Són les esmenes 8037, 8038 i 8039.

Acabant les esmenes educatives de la secció 13, parlaré i

simplement faré un esbós de les 25 esmenes d’afectació que

hem presentat en el pressupost de la secció 90, IBISEC.

Aquestes esmenes són presentades a fi de comprometre

l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius en una

sèrie culturals, en una sèrie d’obres en infraestructures

educatives que consideram d’urgència. I, o no apareixen en el

Pla d’actuacions d’aquesta empresa pública, o bé estan

excessivament ajornades en el temps. 
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No enumeraré, seria absurd, la totalitat de les obres de què

feim afectació, però sí unes quantes a tall d’exemple. Demanam

per exemple el tancament de la zona escolar comuna entre

l’IES Calvó i Cap de Llevant a Menorca. Demanam un

compromís assumit per l’anterior Govern que es posi en marxa,

és el Centre Integral de Formació de Persones Adultes de Maó.

Demanam la construcció del Centre de Primària de Sant Jordi

a Sant Josep d’Eivissa. Demanam la construcció de l’IES de

Santa Maria del Camí. Demanam la construcció d’un centre de

Primària a Llucmajor. I així podria seguir fins a les 25 obres

que hem afectat, o que demanam afectar dins el pressupost de

l’IBISEC. Som conscients de què en podríem haver afectades

moltes més, però hem pensat que les 25 que assenyalam són les

25 que són estrictament urgents, o més urgents des del nostre

parer i que per tant, s’han de tenir en compte.

Hi ha també una esmena, ja per acabar les esmenes a

l’IBISEC, que fa referència a la necessitat d’un Pla

d’infraestructures esportives, concret, dotat i amb

temporalització pròpia dins el programa de l’IBISEC que en

aquest moment no existeix.

I finalment, si no ho tenc malentès també, la secció 71 entra

dins aquest primer debat. Per tant, també hem presentat 3

esmenes a la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics, i que

consideram que són absolutament necessàries, no per altre

motiu més que per complir els objectius que li ha fixat aquest

Govern.

Tots hem de saber que des de la desaparició, provocada o

consentida, de l’Institut Ramon Llull aquest Govern

precisament ha encomanat una sèrie d’objectius molt

ambiciosos a aquest Institut d’Estudis Baleàrics, com és la

promoció exterior de la llengua i la cultura de les Illes Balears.

Llavors allò que no es correspon als objectius fixats amb la

dotació econòmica pressupostada. Per tant, perquè aquest

institut pugui complir els objectius que aquest mateix Govern

li ha fixat és necessari que s’incrementi la dotació

pressupostària en tots els programes que hi ha dins l’Institut

d’Estudis Baleàrics i per això hem fet 3 esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per fer la defensa de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula la seva portaveu Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Les esmenes a la totalitat que

hem presentat des del Grup Parlamentari Socialista a la secció

13 i a l’IBISEC (Institut Balear d’Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals) queden defensades en els seus termes i

ens reservem l’argumentació pel plenari.

Ara hem de començar l’explicació de les esmenes

presentades a aquesta secció 13. Voldria dir que s’han hagut de

retirar, per mala redacció, perquè estaven repetides, 6 esmenes,

no les anomeno perquè ja he donat al Sr. President els números,

o vol que les anomeni?

Miri del programa 421D la 7875 i 7876.

Del programa 423A la 7717 i 7881.

I les corresponents a la secció 90, la de la totalitat, 7966,

que estava repetida i la 7926 que és una esmena a la globalitat.

Entrant ja en matèria i vull dir que totes les esmenes

responen a un objectiu comú, defensar aquelles inversions i

actuacions que des del nostre punt de vista són les adequades

per fer la millor política educativa a les Illes Balears. Les

nostres esmenes posen de manifest, especialment les d’addició,

aquells programes que, o perquè davallen respecte l’any

anterior, que no pugen, o que considerem insuficients, ens

sembla que han d’augmentar. Són les relacionades amb la

Formació Professional, la formació de professorat i moltes de

les que podríem anomenar de caire social i participatiu. 

I un altre grup d’esmenes importants que són les

relacionades amb la innovació educativa i en aquells aspectes

que han constituït problemes greus durant aquest curs i que en

el nostre entendre no es resolen de cap manera amb el

pressupost que es planteja des de la conselleria.

I per últim, ja un important número d’esmenes que tenen a

veure amb la proposta d’infraestructures concretes.

Passo doncs a comentar particularment les esmenes i ho faré

agrupant-les en programes perquè sigui més fàcil.

El primer bloc correspon al programa 421, d’ordenació de

l’educació de la Direcció General d’Ordenació i Innovació. Tot

i tenir com a objectius coses tan importants com la promoció de

la innovació educativa a través de fomentar projectes i donar

ajudes a l’elaboració de materials didàctics, o la realització

d’obres de millora dels centres de 0-3 anys, davalla 75.000

euros en relació al pressupost de l’any passat. És especialment

cridanera aquesta davallada perquè tothom està d’acord en què

a les nostres illes tenim moltes circumstàncies, clar augment de

la població escolar a l’etapa infantil i població infantil de

procedència molt diversa, per citar-ne només dues, que fan

especialment necessària la inversió en aquest apartat. Per això

hem presentat dues esmenes, la 7857 d’addicció. I la 7874

d’afectació per augmentar les ajudes a les escoles infantils.

El segon bloc d’esmenes correspon al programa 421A i el

centre de cost 13101, que és la Secretaria General de la

conselleria. Hi presentem 7 esmenes, totes d’afectació. La 7856

està destinada a dedicar un pressupost específic que asseguri

l’edició de la revista Quaderns d’Educació. I la 7858 vol

començar a posar, per fi, fil a l’agulla a un dels greus

problemes que tenim i que a moltes instàncies s’ha reconeguts

com a problemes i s’han aprovat plans específics i és dedicant

24.000 euros a l’elaboració, a la primera fase d’estudi s’entén

perquè la quantitat és molt minsa, d’un Pla de xoc contra el

fracàs escolar de les Illes Balears. I encara que la memòria del

programa 421 sembla que diu que amb la creació de l’IBISEC

la Secretaria General no té competència en infraestructures el

cert és que quasi destina 15 milions d’euros a capítol 6,

inversions reals. I per això nosaltres li hem fet 5 esmenes

d’afectació, la 7927, la 7932, la 7933, la 7825 i la 7852,
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relatives a infraestructures culturals que no mencionaré per no

allargar-me massa.

El tercer bloc d’esmenes i tal com he dit, és molt important

perquè inclou les esmenes que feim al programa 421D, que és

el de formació permanent del professorat. I aquí ens trobam una

de les coses ben definitòries d’aquest pressupost. Definitòries

de la importància que es dóna a un dels elements bàsics del

nostre sistema educatiu, ens referim als mestres i les mestres

perquè aquest programa davalla 75.000 euros en relació a l’any

passat, 75.000 euros que signifiquen un 6%. No em sembla que

necessitin més argumentacions i solament diré que les esmenes,

totes elles d’afectació, són les núm. 7715, que destina 100.000

euros a la formació del professorat en reunions, conferències i

cursos. La 7716, que incrementa en 75.000 euros les ajudes a

entitats de renovació pedagògica. I la 7862, que destina 15.000

euros a les entitats d’intercanvi didàctic de professors i

coordinadors lingüístics dels centres.

El quart bloc d’esmenes són les relatives al programa 421G,

d’ordenació de la Formació Professional. Programa que també

davalla en relació a l’any passat, davalla en 9 milions de

pessetes, són 56.000 euros. Diferència o quantitat especialment

significativa perquè aquest programa té, entre altres objectius

importantíssims, el d’elaborar l’oferta de cicles formatius

adients per a la societat de les Illes Balears. Les esmenes que

hem fet són tres, la 7863, la 7877 i la 7878, relatives a foment

de la formació i intercanvi d’experiències didàctiques entre els

professors, promoció dels programes de cooperació municipal

en Formació Professional i Pla de difusió i promoció de la

Formació Professional.

El cinquè bloc és el relatiu al programa 421K, d’innovació

educativa i atenció a les necessitats especials. Aquest programa,

també de forma absolutament sorprenent, davalla 26.000 euros

en relació al darrer any, el que significa un 6% de davallada.

Els objectius del programa, no fa falta que els ho recordi, em

sembla que tothom les deu tenir presents, però són: facilitar la

plena integració escolar i social de l’alumnat, desenvolupar

actuacions per a la prevenció de les desigualtats i colAlaborar

amb altres institucions pel que fa a la diversitat. Jo no vull

argumentar-ho més a això. Presentam dues esmenes, les dues

d’addició, la 7879, ajuts als ajuntaments per a la realització de

programes d’integració als nouvinguts i als alumnes amb

necessitats especials. I la 7864, que es destina a la subvenció de

les aules externes del municipi d’Alaior.

El sisè bloc d’esmenes també és important, ja que és el

relatiu al programa 413A, beques i ajuts, i especialment el que

fa relació als ajuts per fomentar la formació artística i ajudar les

famílies amb menys recursos a sufragar el cost dels estudis i el

material. Hi fem dues esmenes, en aquest cas d’afectació, i les

destinem a transferències als ajuntaments perquè promoguin els

ensenyaments artístics, i la 7718, ajudes a famílies amb menys

recursos i a les associacions de mares i pares.

I ja vaig acabant. El penúltim bloc el constitueix una sola

esmena, la 7859, d’addició, que correspon al programa 423B,

que és el relatiu a altres serveis a l’ensenyament, i el

subconcepte 22900, despeses de funcionament dels centres

escolars. No vull tampoc donar argumentacions, em sembla que

els diaris n’han anat plens, d’argumentacions, però el que

volem dir que és que a nosaltres ens sembla que aquest

pressupost de cap manera no soluciona aquest problema,

independentment de les qüestions que hi ha hagut aquest any de

manca de pagament i de retards, però considerem que s’ha

d’augmentar de forma considerable.

I el darrer bloc és el relatiu a les esmenes de la secció 90,

que és l’IBISEC, i hem fet nou esmenes, totes elles d’afectació,

i tampoc no les citaré aquí perquè em sembla que, com que ja

les tenim, vostès ja les hauran pogut estudiar i és innecessari.

Ens sembla que amb aquest conjunt d’esmenes, realistes i

coherents, els pressuposts de la conselleria tindran molta més

capacitat de respondre les necessitats que presenta l’educació

a les nostres illes i perdran moltes de les incoherències que en

aquest moment presenten. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputat. Torn en contra? Per part del

Grup Popular té la paraula el Sr. Gornés. Gràcies.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Anunciarem per endavant el nostre

vot contrari, com poden imaginar, a totes les esmenes a la

totalitat que han presentat els diferents grups parlamentaris, i

també deixarem els arguments de cara al ple, com han fet els

altres grups, tot i que sí que vull dir que el projecte de

pressuposts per a l’any 2005 suposa la consolidació del model

educatiu per a les Illes Balears que el Govern balear està

impulsant, tot i que encara hi ha molt per fer. Malgrat tot

l’esforç pressupostari del Govern en aquesta secció, que

augmenta al voltant d’un 33% respecte del 2004, és prou

significatiu de la importància estratègica que el nostre govern

dóna a aquesta matèria, i també voldria ressaltar aquí el

pressupost de l’IBISEC, que tindrà crèdits que arriben als 55

milions d’euros destinats a la millora de la xarxa de centres

educatius de les Illes Balears.

Faré una posició global, un breu introducció global al

conjunt de les esmenes a tots els programes, és a dir, que val

tant per als programes d’educació com per als de cultura, i

després a continuació faré un breu repàs a alguna de les

esmenes que jo consider que tenen més importància de ser

ressaltades quant als arguments en contra.

Les esmenes que l’oposició presenta avui creim que la

majoria dels continguts i de les propostes plantejats estan

prevists d’una forma o una altra, i pensats per al seu

desenvolupament en els diferents programes de la secció 13, és

a dir, que els pressupostos del Govern contemplen ja de

qualque forma moltes de les idees, moltes de les propostes i

molts dels projectes que se’ns plantegen a partir d’aquestes

esmenes parcials.

A mi em sap greu haver de repetir alguns dels arguments

que vaig exposar ja, record per exemple l’any passat, però la

idea que les esmenes venien poc argumentades, amb poc detall,

en aquesta ocasió vull dir-los que crec que el servei telegràfic

i de correus no s’hagués fet ric amb l’exposició de motius que

presenten la majoria de les esmenes. Insistesc, per tant, en el fet
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que els arguments, les explicacions, són molt simples, massa

senzills per poder esbrinar l’abast d’algunes d’elles. També els

he de dir que votarem en contra de moltes de les esmenes a

causa del fet que empren per donar de baixa partides d’altres

programes, i fins i tot d’altres seccions, que nosaltres creim del

tot necessàries; es rompria de qualque forma la coherència i

l’equilibri pressupostari dissenyat pel Govern i nosaltres

entenem que els pressupostos tenen aquesta concepció global,

rodona, per tal de no desequilibrar-lo.

També votarem en contra de bastants, presentades

principalment pel PSOE, ja que al nostre entendre estan mal

quadrades, donen de baixa partides impossibles, i per tant

entenem que almanco tècnicament estan malament. I també

quasi totes les esmenes que fan referència a l’IBISEC les

rebutjarem, ja que creim que la planificació preparada per la

conselleria dóna abast a les aspiracions que plantegen vostès a

les diferents esmenes.

Pas per tant ara a detallar algunes d’aquestes..., els

arguments en contra d’algunes d’aquestes esmenes. Per

exemple, la 8005 del PSM, recuperació normalització

lingüística a l’àmbit escolar, creim que no és necessària, ja que

el subprograma 455B3 del centre de cost 13401 ho contempla.

El mateix passa amb l’esmena 8006, suport a altres activitats

escolars; ve (...) al centre de cost 13501. L’esmena 8063, també

del PSM, Institut d’Avaluació i Qualitat, entenem que

l’estimació de despeses feta pel Govern cobreix inicialment les

previsions de despesa de l’institut. 

M’hauran de permetre si vaig un poquet lent, però és que

les tenc ordenades per programes i no per grups. 

L’esmena del Grup Parlamentari Socialista 7856, on se’ns

proposa una afectació de 6.000 euros per a l’edició de la revista

Quaderns d’Educació; bé, nosaltres no li ho concretàrem, però

segurament es farà en el ple: li proposaríem...-dic

probablement, eh?- una esmena de transacció per tal

d’augmentar aquesta afectació, en lloc de 6.000 es preveu que

el cost sigui d’uns 12.000 euros; per tant l’esmena està

infravalorada o infravalora el cost d’aquesta acció i segurament

li acabaríem de concretar en el plenari aquesta esmena de

transacció.

L’esmena 7858 del Grup Parlamentari Socialista, elaboració

d’un pla de xoc contra el fracàs escolar de les Illes Balears, és

possible també que pugui ser transaccionada en el ple sempre

que es faci en el sentit que es faci una anàlisi d’eventuals

solucions al problema dels fracàs escolar des del marc normatiu

vigent i estudiant les alternatives en aquest esmentat marc.

Pensam que probablement amb 12.000 euros aquesta acció es

podria dur a terme i per tant se li plantejaria també formalment

una transacció a plenari d’aquesta esmena.

L’esmena del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, 7672, augmentar les transferències a les corporacions

locals per poder millorar les escoletes infantils de 0 a 3 anys, i

també altres que van en aquest mateix sentit d’altres grups

parlamentaris, nosaltres entenem que va quedar molt clar a la

compareixença del conseller d’Educació i Cultura quan va

presentar els pressupostos que la quantitat pressupostada

enguany respon a un major import dels totals de despesa

prevists per al 2004; per tant pensam que el projecte de

pressuposts podrà donar compliment a les perspectives que

puguin originar-se en aquest sentit. Aquest mateix argument el

don per vàlid a l’esmena 8019 del PSM i a la 8020 del PSM.

L’esmena 8021 també del PSM, suport al programa d’espais

familiars desenvolupat a Menorca, entenem que la conselleria

destina els recursos adients per poder desenvolupar aquestes

accions. 

No podem donar suport de cap manera a la 7857 del Grup

Parlamentari Socialista, que està absolutament indefinida quant

al seu argument; açò de necessitats escolars no sabem a què es

refereix: a infraestructures, promoció del professorat...? La

partida 8065 del Grup Parlamentari Socialista, elaboració del

mapa escolar, li he de dir que no l’acceptam, tampoc, primer

perquè ja partim d’aquesta primera elaboració del mapa

escolar, i no necessàriament serà necessari contractar

determinats serveis, sinó que és probable que els propis mitjans

de la conselleria puguin elaborar aquesta revisió del mapa

escolar.

L’esmena 7671 d’Esquerra Unida i Els Verds, (...)

pressupostos destinats a la millora de la formació permanent

del professorat, entenem que el programa 421D ja disposa de

les dotacions adients per atendre aquesta necessitat. I

l’argument és vàlid també per a altres esmenes que van en

aquest sentit de diferents grups.

L’esmena 7862 del Grup Parlamentari Socialista,

organització d’unes jornades d’intercanvi didàctic i reunió amb

els professors d’acolliment lingüístic, creim que amb els crèdits

existents i amb un millor control de la despesa corrent es poden

arribar a assolir les finalitats preteses a l’esmena, i per tant no

hi donarem suport, tampoc. 

L’esmena 7669 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i

Els Verds dóna de baixa una partida de la secció 17. Nosaltres

entenem que açò no és acceptable. 

L’esmena 8064 del Grup Parlamentari PSM, impuls al

funcionament de l’IQPIB, és probable que presentem una

proposta de transacció de 30.000 euros, i en tot cas aquesta sí

que la hi puc presentar formalment en aquesta comissió, i si

l’accepta idò la podríem donar per bona; és a dir, en lloc de

60.000 euros, que és el que proposa el PSM, la proposta de

transacció serien 30.000, afectar 30.000 euros.

Un segon, eh? Disculpin un poquet la lentitud del diputat,

però és que ho tenc ordenat per programes i no..., necessit un

poquet de temps per poder acabar d’ordenar els papers.

L’esmena 7879 del Grup Parlamentari Socialista, d’ajuts als

ajuntaments per a programes d’integració d’alumnes

nouvinguts i amb problemàtiques especials, no acab d’entendre

les baixes que ens proposa el Grup Parlamentari Socialista.

Sembla ser que si acceptéssim aquesta baixa, que afecta

partides de sous dels docents, ja siguin de centres concertats o

ja siguin d’inspectors d’educació, creim que és un poc perillós,

però de qualsevol forma m’agradaria saber l’argument del Grup

Parlamentari Socialista quan proposa aquesta baixa. Nosaltres

evidentment no hi podem donar suport.



824 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / Fascicle 3 / 15 de desembre del 2004

 

Respecte a les propostes de transferència de la Conselleria

d’Educació i Cultura de diferents escoles infantils, li vull dir

que no trobam oportú votar a favor d’aquestes esmenes, ja que

a hores d’ara es troba en procés de negociació entre els dos

centres de cost aquesta qüestió. Volem donar un poc més de

temps per veure quina solució es pot trobar. 

L’esmena també del PSM, 8066, creació del coordinació de

convivència en els centres públics de secundària, primer jo crec

que, tot i que pot ser interessant aquesta figura, crec que

s’hauria de definir bastant millor el seu caràcter, determinar la

seva necessitat i les seves funcions concretes, però allò més

important és, crec jo, acabar de determinar quins són els

veritables problemes de convivència en els centres i tal volta

plantejar millor una revisió del sistema i de les causes, per tal

d’esbrinar quines són les causes realment que motiven aquests

problemes de convivència en els centres. A partir d’aquí, una

vegada analitzades aquestes causes, poder acabar de perfilar si

és necessària aquesta figura del coordinador.

Respecte a l’esmena del Grup Parlamentari Socialista 7900,

construcció d’un pavelló esportiu cobert a Puigpunyent, bé,

creim que aquestes accions s’han d’encarrilar a través del Pla

d’infraestructures educatives 2004-2011, del qual ja en tenen

coneixement arran de la presentació del conseller d’Educació.

L’esmena, també, 7717 del Grup Parlamentari Socialista

dóna de baixa..., perdó, afecta 60.000 euros del programa 455B

per a transferències als ajuntaments per a ensenyaments artístics

i d’educació permanent; sorprèn de qualque forma aquesta

proposta de donar de baixa programes de política lingüística,

tot i que evidentment no la compartim. També del Grup

Parlamentari Socialista l’esmena 7880 ens proposa afectar

també com a baixa el programa 455B per transferir també als

ajuntaments ensenyaments artístics i educació permanent. Jo

crec que sobren les paraules per dir que no ens sembla oportú

ni adient la forma en què es pretén donar contingut a aquesta

esmena.

I ja estic acabant... L’esmena 7674 del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, ampliar l’oferta de menjadors als

centres de primària donant de baixa també una partida de la

secció 17. Evidentment no hi podem donar suport per qüestions

de coherència pressupostària i d’equilibri pressupostari, com he

dit abans. 

I l’esmena 8051 del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, on s’ens proposa un augment de (...) de les

despeses de funcionament de centres públics en el mateix

percentatge amb què s’incrementa la transferència del

funcionament dels centres concertats. Jo vull recordar al diputat

que els centres públics veuen augmentades les seves dotacions

en matèria de personal d’administració, de serveis, fins a prop

de 18 milions d’euros; en matèria de transport també, en

matèria de dotacions d’equips informàtics, que per exemple

augmenta un 40% respecte al 2003. L’increment que

experimenten els centres concertats respon a un acord, com sap

el diputat, entre tots els agents educatius, acord que va assumir

aquest govern del Partit Popular, on -vull recordar-li-ho- vostès

quan governaven no van ser capaços de dur-lo endavant.

I finalment, la darrera, l’esmena 7859 del Grup

Parlamentari Socialista ens proposa un augment de les despeses

del pressupost corrent dels centres educatius públics per

respondre a les necessitats derivades del seu funcionament, i

proposen una baixa en el programa 423B, cosa que deixaria, al

nostre entendre, i permeti’m la broma, sense taules ni cadires

als alumnes de les nostres escoles, dels centres públics

precisament, i pensam que el programa corresponent pot assolir

perfectament els objectius de l’esmena.

I acab aquí la meva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. En torn de rèplica, grups que

vulguin intervenir? La Sra. Rosselló, en nom del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo seré molt breu, dues qüestions

només. En primera, consider o veig que el Grup Parlamentari

del Partit Popular no vol admetre cap esmena de les que hem

plantejat. Jo crec que es perd una oportunitat per intentar

millorar aspectes educatius bàsics per als centres educatius.

Creim que els temes de transport, de menjadors, com altres

programes tenen molt poc pressupost i per tant no es podran

dur a terme amb la qualitat que pertocava, i en aquest sentit

creim que es perd aquesta oportunitat, per tant. I en segon lloc

el que sí demostra el Grup Parlamentari del Partit Popular és

que vol fer autopistes en lloc de millorar les escoles. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Riudavets, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Jo per començar hauria de respondre

al Sr. Gornés exactament com li vaig respondre l’any passat,

que recordi, quan diu que les esmenes estan poc argumentades.

Sr. Gornés, hem tingut bon mestre; jo li vaig dir ja l’any passat

que em vaig mirar les seves que havia fet el 2003 i no hi havia

mai més argumentació, n’hi havia manco. Només açò perquè

quedi clar.

Bé, no entraré després en debat sobre la (...) en concret de

les esmenes, però sí que vull fer una sèrie de puntualitzacions,

senzillament una sèrie de puntualitzacions. Quan vostè diu que

les esmenes del nostre grup, i les d’altres grups, que demanen

més pressupost per a l’educació infantil de 0 a 3 anys, vostè diu

que el Govern destina els recursos adients. No, Sr. Gornés,

nosaltres consideram que no destina els recursos adients perquè

continua destinant menys recursos que l’anterior govern el

2003. 

Quan vostè em diu, referent a l’esmena que fa referència al

mapa escolar, que es pot fer amb els serveis de la conselleria,

naturalment que s’hi pot fer; l’anterior el va fer amb els serveis

de la conselleria, no es va encarregar a ningú extra, però com
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que vostès ha passat un any i no ha fent res, jo pensava que era

una manera d’estimular la seva feina si ho encarregaven a

qualcú i l’havien de pagar. Jo crec que no són malbaratadors de

doblers.

Quant a allò de l’esmena del coordinador de convivència,

si vostè s’hi ha fixat nosaltres no feim una afectació econòmica

concreta, deixam oberta la partida, perquè consideram

precisament que s’hauria d’assumir com un compromís perquè

creim que és absolutament necessari; no sabem el cost i per

això ho deixam obert, i era la nostra proposta com una cosa que

és necessària en els centres, vostès ho saben, i no volíem afectat

quantitat perquè crèiem que era una cosa que era susceptible de

ser consensuada entre tots, però bé...

Parlant de consens li acceptaré la transacció que em fa a

l’esmena 8064, de l’Institut de Qualificació Professional de les

Illes Balears. Nosaltres creim que 30.000 euros és poc però és

manco zero; per tant acceptam la transacció. Supòs que així ja

s’incorpora, no?, si... Bé, ja en parlarem.

Quant a allò que vostè ha dit dels centres públics, la dotació

de centres públics i centres concertats, jo crec que no és el cas

de mesclar ous amb caragols, en aquest sentit. Nosaltres parlam

de la dotació de funcionament, no de transport ni d’altres coses.

Ja és molt més grossa la dotació dels centres, en quantitat

absoluta, la dotació dels centres concertats. Nosaltres parlam de

l’augment de percentatge, en cap moment no demanam, que

quedi clar, que es davalli la dotació econòmica que es dóna als

centres concertats, entre altres coses perquè sí que és cert que

no van firmar un acord d’aquest tipus, (...) firmar un acord de

plantilles que va suposar un gran augment de personal en els

centres concertats, i per tant nosaltres no..., no s’ha de variar la

massa que s’aporta a cada un dels centres, els públics i els

concertats, allò que demanam és el mateix increment a un grup

que a l’altre, i per tant això és un poc la nostra concepció

d’aquest tema. 

Però de totes formes, com a reflexió final, jo crec que a les

nostres esmenes hi havia suficients punts que són -crec-

absolutament necessaris, que són reivindicacions de la

comunitat educativa i que són demandes que són lògiques,

justes i a més no tenen color polític. Jo esperava un poc més

d’aquest govern, un poc més de valoració de les necessitats

reals dels centres, i en una en concret me n’he duit una gran

sorpresa, perquè aquí el conseller, assegut a la taula d’aquesta

comissió fa uns quants dies, quan presentava els pressupostos

va dir clarament que en formació permanent del professorat ho

aclaririen, i... Sí, (...), si no ho aclareixen en el congrés famós

aquest que faran, de moment en aquests pressupostos no ho han

aclarit, si no accepten les esmenes o no fan una transacció, que

és el que va dir el conseller que farien. Per tant jo crec que seria

absurd, perillós i sens dubte injust que es retallés a uns

pressupostos d’aquest tipus la formació permanent del

professorat, que és com quedarà si no accepten les esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi, en nom del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, com vostè sap les

esmenes són el resultat de al mirada amatent i de la mirada

interessada que dirigeix cada grups als pressuposts,

precisament des dels valors i les idees que defensen, i jo no vull

deixar de recordar aquí que aquesta mirada que nosaltres hem

dirigit als pressuposts l’hem defensada des del valor i les idees

que per descomptat defensem els socialistes, però que també,

jo li ho vull recordar, comparteix una part importantíssima dels

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

També, com vostès saben, les xifres són inanimades, no

tenen ànima. No és que ho digui jo, ja m’agradaria dir-ho jo, ho

diu tothom, i per això s’impregnen dels valors i de les

intencions de qui les fa, i per això hi ha tantíssimes

discrepàncies entre les seves xifres, que demostren els seus

valors, els valors del PP i les idees que té respecte a l’educació,

perquè estan fetes des de valors molt diferents dels que

nosaltres defensem.

En relació al redactat de les esmenes crec que té raó: si

realment es vol fer un debat em sembla a mi també, jo és la

primera vegada que ho he fet però m’he trobat amb uns

redactats molt minsos per poder establir realment un debat, si

es volgués fer, i ja que vostè enceta el tema també m’agradaria,

i donat que també hi té responsabilitat perquè són els seus

companys del Partit Popular que el redacten, que tinguessin en

compte que a vegades les memòries que hi ha a la Conselleria

d’Educació, al pressupost de la Conselleria d’Educació, és que

no s’entenen, no s’entenen perquè tenen faltes de redactat,

segurament perquè estan copiades a vegades unes de les altres.

Jo he mirat comparativament el pressupost del 2004 i he trobat

paràgrafs sencers copiats del 2004, fins i tot en coses que

criden tant l’atenció com per exemple fer menció a títols de la

LOCE, certificats de la LOCE, que aquest any, donat que s’han

fet molt posteriorment a la sortida del decret que atura la

LOCE, no serien bons.

I després hi ha objectius que també em sembla que estan

molt mal redactats en el sentit que no s’entenen; de veritat que

no és per posar problemes, és perquè ho he intentat llegir amb

molta cura i amb molta atenció i m’he trobat amb aquestes

qüestions.

Quant a les dues esmenes que vostè ens diu que ens hi farà,

si és possible, una transacció, nosaltres per descomptat li

prestarem molta atenció i les transaccionarem si vostès ens les

plantegen en el ple.

I només per acabar volia dir que ens ha dit que aquest tema

de l’acolliment lingüístic i de passar doblers als ajuntaments,

em sembla que era, vostè ens ha dit que ja li semblava que es

podia fer i a nosaltres ens sembla que les necessitats són tan

grans que per això havíem proposat fer-hi una major atenció.

I ja està, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Gornés, té la paraula.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Jo el que vull dir és que el nostre

grup té un total respecte cap a les idees, els valors i les

propostes que els diferents grups polítics han plantejat aquí; no

vulguin veure els diferents portaveus, pel que he pogut deduir

sobretot de les paraules de la portaveu socialista, que els

infravaloram o que els menyspream quant al seu contingut. No

és açò, Sra. Diputada; el que he intentat explicar a la primera

introducció que he fet a la meva intervenció és que moltes

d’aquestes propostes estan contingudes, estan previstes dins els

objectius, i en la mesura de les possibilitats dins els capítols

que volen desenvolupar pressupostàriament les diferents

accions del Govern. Per tant açò en cap moment no he volgut

que s’interpretés altra cosa que no fos açò.

Les nostres xifres són les millors que el Govern ha pogut

plantejar per a enguany, segurament l’any que ve es podrà

afinar molt més quant a les xifres, però crec que són uns bons

pressuposts per tal d’afrontar la realitat educativa i cultural dins

les seves competències que té el Govern de les Illes Balears per

a l’any que ve. Estam segur que a partir de les propostes

d’aquests pressuposts les demandes de la societat, les demandes

d’agents socials educatius podran ser perfectament ateses i

complimentades, perquè ho he dit moltes vegades, el Govern de

les Illes Balears té una concepció global de la realitat educativa

i, evidentment, el que s’intenta és aportar les diferents

solucions per tal d’abraçar les diferents problemàtiques. És

cert, però, que estam en un camp on les necessitats són infinites

i que molt difícilment podrem donar compliment, amb les

limitacions pressupostàries que tenim, a moltíssimes qüestions.

Així i tot, jo crec que la voluntat del Govern de els Illes Balears

amb aquest augment espectacular en les inversions per a l’any

2005 ha demostrat quina és la seva voluntat.

Per tant, jo crec, Sr. Riudavets, que el Govern està molt ben

estimulat, però per si mateix, per si mateix, i que per ara no

necessita d’estimulacions externes ni manuals ni mecàniques

perquè té molt clar cap on vol anar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, si els sembla bé, a la votació

d’aquests dos debats, del debat núm. 5 i núm. 6 que acabam de

fer.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Perdó, Sr. President, una petita matisació. L’esmena que

transaccionam ara, amb el Grup Parlamentari Socialista, la

8064, admetríem que fos una acceptació de 30.000 euros dins

el subconcepte 64000 del mateix programa que proposa

l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets, hi està d’acord?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Del PSM, perdó, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, d’acord, anotam la rectificació que havia dit el Grup

Parlamentari Socialista.

Idò podem votar, en primer lloc aquesta esmena, la núm.

8064 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista?

La posam a votació, l’esmena 8064 del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista.  Vots a favor?

Unanimitat.

Ara passaríem a la votació de la resta de les esmenes de

totalitat de la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura i

entitats de dret públic, 90 Institut Balear d’Infraestructures i

Serveis Educatius, de totalitat i de globalitat que hem vist al

debat núm 6. Dir que l’esmena 7966 de totalitat a l’entitat de

dret públic 90 del Grup Parlamentari Socialista ha estat

retirada, així com les esmenes 7875, 7876, 7717 i 7881, també

del debat núm. 6 i del Grup Parlamentari Socialista, que també

han estat retirades. Per tant, sotmetem a votació la resta

d’esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al debat

núm. 7, de globalitat, que conté l’agrupació dels programes de

Cultura 455A i 455B; la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics

i entitat de dret públic 90, Institut Balear d’Infraestructures i

Serveis Educatius. Al programa 455A, promoció i serveis de

cultura, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8059, 8060, 8052,

8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8128 i 8068; del Grup

Parlamentari Socialista 7941, 7865, 7869, 7870, 7939, 7940,

7871, 7872, 7873, 7868 i 7916. Al programa 455B,

planificació i normalització de la llengua pròpia de les Illes

Balears, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8017, 8016, 8015,

8014, 8013, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030,

8031, 8032, 8033 i 8034; del Grup Parlamentari Socialista

7882, 7860, 7861, 7866 i 7867. Al programa 455C, promoció

exterior de la cultura de les Illes Balears, secció 71 Institut

d’Estudis Baleàrics s’hi mantenen les esmenes següents: del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8129, 8130 i

8131. A l’entitat de dret públic 90, Institut Balear

d’Infraestructures de serveis educatius i culturals, s’hi

mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074,

8075, 8076, ...
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, una qüestió d’ordre perquè crec que ens

confonem.

EL SR. PRESIDENT:

Digui, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

L’Institut d’Estudis Baleàrics, secció 90, i l’IBISEC, que no

ho havíem fet ja en el debat anterior?

EL SR. PRESIDENT:

No, però és que segons tenc jo al seguiment, encara queden

esmenes vives, en qualsevol cas, podem fer un recés d’un

moment per aclarir-ho. 

EL SR. LLETRAT:

De la secció 90, el que anava al debat anterior era la de

totalitat, simplement. Les de globalitat estan fixades totes en

aquest debat. I de la 71, també són en aquest debat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Supòs que ha estat una confusió de tots els portaveus,

perquè tots hem parlat de les esmenes parcials de la secció 90,

per tant, les podem repetir ara, però ja les hem anomenades i

hem dit l’argumentació a l’anterior debat.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència tampoc no se n’ha adonat i l’hauria

d’haver advertit que aquestes esmenes estaven a un altre debat.

Perquè, efectivament, hem fet a l’anterior debat esmenes als

programes, però aquí només hi havia ..., efectivament.

L’esmena de totalitat sí, però les esmenes parcials ...

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Ja ho hem aclarit, el que són les

esmenes parcials a les entitats de dret públic que hem esmentat

estan agrupades en aquest debat de globalitat. Aleshores,

seguiríem la relació que feia. Del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista seguiríem per la 8077, 8078, 8079, 8080,

8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090,

8091, 8092 i 8093; del Grup Parlamentari Socialista 7914,

7922, 7926, que ha estat retirada segons ha anunciat la seva

portaveu, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947 i 7948.

Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes, té la

paraula, en primer lloc, el Sr. Riudavets en nom del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President. Bé, com ja he dit abans, a l’anterior debat,

una bona part de les esmenes fetes pel nostre grup a la secció

13 corresponen a l’àmbit de la cultura, són esmenes que a grans

trets podríem agrupar en dos blocs: un primer bloc de política

lingüística, i un segon bloc de gestió dels béns culturals, per

dir-ho de qualque manera. 

En el primer bloc hi podríem englobar totes les esmenes que

fan referència a un esforç més gran i més decidit en les

actuacions en normalització lingüística, són les esmenes 8017

que demanen un suport explícit i clar, amb dotació econòmica,

a l’ambiciós Pla de normalització lingüística que ha posat en

marxa el Consell Insular de Menorca, la 8016 demana

clarament un suport a la normalització lingüística a les

administracions locals, i vull recordar que és obligació del

Govern, per la Llei de normalització lingüística, donar suport

a la normalització lingüística de totes les administracions. Les

8015, 8014, 8013 són esmenes genèriques per afectar doblers

per al foment de l’ús social de la llengua catalana en general,

perquè creim que és molt difícil detallar en una societat que té

tantes mancances en normalització lingüística, detallar tots i

cadascun dels aspectes, per això hem fet tres esmenes

genèriques per afectar, per incrementar dotació que facin

possible una eficàcia en la normalització lingüística. La 8023

fa referència al Pla de normalització de la toponímia, encara hi

ha molt per fer en aquest sentit. La 8024 és una quantitat

afectada en funció de colAlaborar amb l’administració estatal

per a la normalització lingüística d’aquesta administració, que

també sabem que és una cosa que fixa la Llei de normalització

lingüística i que en molts de casos està molt endarrerida la seva

aplicació, malgrat els esforços que s’han fet des de

l’administració anterior.

La 8025 demana afectar doblers per a un suport clar a la

normalització lingüística de l’activitat comercial, moltes

vegades encara ens trobam les retolacions o l’etiquetatge en

llengua castellana i la voldríem veure en la nostra pròpia

llengua, la llengua de la nostra terra, i per a això, per tant, és

necessari un esforç decidit del Govern de les Illes Balears.

La 8026 demana que es faci un pla, que se li doni suport

econòmic, per a la normalització lingüística del personal

d’hoteleria. Creim que els cambrers i altre personal d’hoteleria

són en certa manera el mostrador amb què es troba la gent que

ve de fora, que arriba a les nostres illes. Seria bo que

gradualment aquesta gent parlés la nostra pròpia llengua

catalana i que així donés a conèixer la nostra realitat lingüística

als vinguts de fora.

Les esmenes 8027 i 8028 fan referència a dues actuacions

concretes que estan desateses per l’actual govern, em referesc

als centres i als punts d’autoaprenentatge de la llengua catalana,

és necessari un esforç decidit per al manteniment i per a

l’extensió d’aquesta eina de normalització lingüística que va

posar en marxa l’anterior govern i que amb l’arribada d’aquest

govern està molt desatesa.

La 8029 demana un pla de difusió del català, de la llengua

catalana dins la població estrangera a les nostres illes. Un pla

concret que ajudi al coneixement de la llengua catalana per als

nouvinguts d’altres nacionalitats i de parles diferents.

La 8030 demana un suport econòmic clar per a la

normalització lingüística d’associacions empresarials i

sindicals. Sé que es fan esforços en aquest sentit, esforços

propis d’associacions empresarials i sindicals, però necessiten
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el suport econòmic clar i decidit del Govern de les Illes

Balears, com és la seva obligació perquè ho mana la Llei de

normalització lingüística, llei aprovada per aquest parlament.

La 8031 també suport clar a la normalització lingüística de

la xarxa sanitària de les Illes Balears, encara deficient en aquest

sentit.

La 8032 demana la creació d’un pla nou, un pla de

normalització lingüística adreçat als sectors juvenils que en

molts casos, per la gran influència que tenen dins aquests

sectors mass media de molts de tipus, es van allunyat de la

utilització de la nostra llengua.

La 8033 demana suport econòmic a la normalització

lingüística en activitats esportives. Les activitats esportives tots

sabem que tenen un gran seguiment dins la població i tenen, per

tant, una gran transcendència social; la normalització

lingüística a les activitats esportives és una gran caixa de

ressonància amb un efecte multiplicador, que és força

interessant per a una normalització lingüística propera i molt

més vàlida, de vegades, que una més llibresca. És

importantíssima aquesta activitat de normalització lingüística

en activitats esportives.

La 8034 demana un augment de la dotació destinada a

convenis amb les entitats socials per a la normalització

lingüística, és una política que s’ha duit, aquest govern,

l’anterior i l’anterior, de signar convenis amb entitats que

treballen avançant en normalització lingüística, s’ha

d’incrementar perquè per les notícies que m’ha fet arribar el

Govern a través de les solAlicituds de documentació, aquests

convenis estan gairebé paralitzats, entre d’altres coses perquè

el fons de contingència també va fer una bona rebaixada de

doblers de la Direcció General de Política Lingüística.

Entrem en el segon bloc d’esmenes, les esmenes que fan

referència a la gestió cultural, i n’hi trobam diverses, les 8053,

53, 54, 55, 56, 57 i 58, que pretenen, totes, un increment

pressupostari de les dotacions econòmiques destinades a la

Llonja, Biblioteca Pública de Maó, Casa de Cultura, Museu de

Mallorca, Museu de Menorca, Museu Puig dels Molins, Museu

Arqueològic d’Eivissa, etc. No pretenem increments

espectaculars, sinó augments que si s’aconseguissin mantenir

any rera any farien possible un funcionament d’aquests centres

culturals amb una certa dignitat i els mitjans de es mereixen i

la dignitat que tenen. En aquests moments n’és molt difícil el

funcionament, enguany alguns s’han vist també afectats pel

fons de contingència i, per tant, creim que és necessari un

increment substancial, no aquest increment mínim, mínim que

apareix als pressuposts.

Finalment, dues esmenes més, la 8059 i la 8060, que

demanen la transferència de la gestió de la Biblioteca Pública

de Maó i del Museu de Menorca al Consell Insular de

Menorca, per cert un compromís de tots els partits que hi ha

dins aquesta cambra, de tots.

I ja per acabar les esmenes 8068 i 8069 que demanen

respectivament, la primera un suport a l’Enciclopèdia de

Menorca, un suport que vagi més enllà de compres ocasionals

de toms, que està molt bé, el de la (...) i els felicit per la darrera

que han fet, però un suport decidit i continuat, jo ho triaria via

conveni, però se’n podria parlar, a l’Enciclopèdia de l’edició,

a l’Enciclopèdia de Menorca, i després un altre suport

econòmic al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat que,

pel que jo sé, si no ha estat desembossat aquests darrers dies hi

havia problemes seriosos per a l’aportació del Govern.

Aquestes esmenes no pretenen altra cosa que una aposta

decidida per la llengua i per la cultura, que és el que ens ha

significat el nostre grup sempre i que consideram que hauria

d’estar per damunt de qüestions partidistes i que hi hauríem

d’apostar-hi tots. No repetiré ara les esmenes d’afectació que

he fet a la secció 90, per un error que hem comès tots, ja les he

explicades i assenyalades al debat anterior, i ja m’ha contestat

el portaveu del Grup Popular, per tant ho deixaré així, ja per

fet. Reiter, això sí, que també hem presentat tres esmenes a la

secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics, són tres esmenes que,

com ja he dit, simplement pretenen que el Govern pugui

complir els objectius que ell mateix ha fixat en aquest institut

i que en la dotació econòmica que el mateix govern ha posat,

no podrà complir els seus propis objectius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per fer la defensa de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula el seu portaveu Sr. Bosch. 

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Presentam l’esmena 7882 al

programa 455B, de restabliment del programa de normalització

lingüística a l’àmbit escolar, tot i que pensam que mereixeria un

programa específic, tal com estava recollit ja en els pressuposts

del 2004 al programa 421E. La Llei de normalització

lingüística en el desplegament normatiu especifica que la

llengua de relació i el vehicle de comunicació dels centres

docents no universitaris de les Illes Balears és la llengua

catalana. La realitat d’aquesta norma és un dels objectius

específics d’aquest programa, la formació d’equips de suport

lingüístic, l’elaboració de material didàctic propi, la

potenciació dels coordinadors lingüístics dels centres per

assessorar i difondre material, fer propostes didàctiques, etc.,

l’elaboració dels programes d’acolliment lingüístic i cultural

adreçat a alumnat d’incorporació tardana, tot això són motius

més que suficients per a restabliment del programa de

normalització lingüística a l’àmbit escolar, incrementant la seva

dotació pressupostària.

En aquest mateix programa, 455B, planificació i

normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears,

presentam quatre esmenes, 7860. 7861, 7866 i 7867. El

coneixement de la realitat sociolingüística de les nostres illes és

un instrument bàsic per adoptar les mesures necessàries per

preservar-la d’un retrocés que intuïtivament començam a

constatar, seria l’esmena 7860. La situació del català és

canviant, tant pel que fa al coneixement com al seu ús, tenir

dades actualitzades per illes, per comarques i per poblacions és

molt important per afrontar els problemes que vagin sorgint,

saber qui l’entén, qui l’entén i no el parla, qui el parla i l’entén,
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qui no l’entén i el parla, tot això és necessari per programar les

actuacions dels poders públics, d’aquí l’esmena per a la

realització d’un estudi sociolingüística, la 7861.

Per a la promoció del català a la nostra comunitat es fa

necessària la colAlaboració estreta entre totes les institucions,

donar suport a les seves iniciatives, fer-los propostes

d’actuacions i compartir programes, és l’objectiu de l’esmena

que proposa la constitució de convenis amb altres institucions

que tenguin com a objectiu la promoció del català, la 7866.

Però si la nostra llengua és l’expressió de la nostra cultura,

no és menys important la promoció directa d’aquesta, una

cultura pròpia, podem dir que moltes vegades compartida amb

altres territoris germans, rica en manifestacions diverses,

teatres, música, arts plàstiques, folklore, cinema, audiovisuals,

etc., per això, a més d’actuacions diverses del Govern, es fa

necessari establir ajudes i convenis amb ajuntaments i consells

insulars per tal de fer una veritable promoció de la nostra

cultura, i volem destinar 100.000 i 75.000 euros respectivament

a l’esmena 7867.

Al programa 455A, de promoció i serveis de la cultura,

presentam un total d’onze esmenes per un valor d’1.211.000

euros. A més de la producció cultural pròpia, però íntimament

lligada a ella, hi ha la producció cultural que ens arriba d’arreu,

la cultura universal i molt més avui que vivim en aquest món

globalitzat. Els pressuposts d’aquesta comunitat han de ser

generosos amb la cultura perquè és un bé colAlectiu, perquè ens

identifica amb tota la humanitat, perquè ens fa humans i ens

empeny al progrés i al benestar, i també per què és un bé a

compartir i a oferir a tots aquells que visiten les nostres terres.

Hem d’emprar a la casa de cultura perquè ha de ser un lloc de

reunió, de conferències, de cursos i de trobades científiques,

subvencionar la fonoteca són objectius de les esmenes 7941 i

7865.

Els nostres museus no poden quedar estàtics, hem

d’incrementar el patrimoni dia a dia amb l’adquisició de béns

als Museus de Mallorca, de Menorca, l’Arqueològic d’Eivissa

i l’Etnològic de Muro. Són les esmenes 7869, 7870, 7939 i

7940. L’Arxiu del Regne de Mallorca necessit també millorar

les infraestructures i augmentar el seu patrimoni amb una bona

política d’adquisició de béns, és l’esmena 7871.

Incrementar les inversions reals a les biblioteques públiques

de Palma i de Maó amb fons bibliogràfic actualitzat perquè

sigui un bon reclam per al foment de la lectura, especialment en

els més petits, les esmenes 7872 i 7873.

No ens hem d’oblidar del patrimoni immaterial moltes

vegades absent en la planificació d’actuacions tan urgents com

necessàries per a la recuperació d’uns béns culturals exposats

a la desaparició, la 7868.

I, en fi, fer una nova edició del catàleg de camins públic de

Manacor, a l’esmena 7916.

Totes aquestes esmenes contribuirien a millorar aquests

programes i aquestes partides pressupostàries que no

consideram prou adequats i dignes per a la nostra cultura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosch. Torn en contra, Sr. Gornés, en

representació del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Vull dir també que una gran part de

les esmenes presentades a les àrees de cultura i política

lingüística seran rebutjades també, perquè molts dels objectius,

torn a insistir, estan ja contemplats al projecte de pressuposts.

A l’esmena 8043 del PSM no li donarem suport ja que els

crèdits estan al programa 455A i vull recordar l’ús que va fer

el pacte de progrés també d’aquest programa, més que

discutible. Ho deim cada any, però com que la presenten cada

any, jo ho he de dir també cada any, és bo tenir una mica de

memòria històrica.

Les esmenes 8059, 8060 de transferència de gestió del

Museu de Menorca i de la Biblioteca Pública, estem totalment

d’acord, com sap, en el fons, però no estem d’acord en el

temps, almenys volem, torn a insistir, el mateix temps que

varen tenir vostès per no transferir-los finalment, i almenys que

ens donin aquest téntol per poder continuar treballant en

aquesta línia que creim necessari que en el futur els consells

insulars, tots, no només el de Menorca, sinó el de Mallorca i el

d’Eivissa i Formentera, puguin gestionar aquestes

infraestructures.

L’esmena 8052, millora del funcionament de la Llonja,

entenem que no té massa sentit, des del punt de vista que la

Llonja no necessita de majors despeses de funcionament, avui

per avui, tal i com està organitzat i tal com funciona, per

complir les seves finalitats com a sala d’exposicions, el que sí

requereix, Sr. Diputat, és d’un projecte de rehabilitació integral

que restauri tot l’edifici i, com vostè sap, aquesta és una

competència, encara, de l’Estat, és a dir tot el que sigui millores

d’infraestructures és una competència directa de l’Estat i, tot i

que es mantenen encara converses i negociacions amb el

ministeri corresponent, no serà per culpa del Govern balear si

no es du a terme aquesta restauració i en aquest sentit l’instam

que pugui fer feina conjuntament amb nosaltres per tal de poder

recaptar les inversions necessàries per tal de fer aquesta

restauració.

L’esmena 8053 del PSM també, manteniment de serveis

Biblioteca Pública de Maó, entenem que amb el creixement que

experimenten les dotacions del centre de cost respecte de l’any

passat, es troben garantits aquests serveis i no acab d’entendre

que fiquin mà al calaix, una altra vegada, del programa 423B,

que torn a insistir, en pla de broma, que significa menys taules

i menys cadires als centres públics. Per cert, que tenen una

fixació, es veu, amb aquest programa, perquè tant el PSM com

el PSOE fiquen mà al llarg de moltíssimes esmenes d’aquesta

partida que nosaltres entenem del tot imprescindible mantenir-

la tal i com està, i no acabam d’entendre aquesta postura.

El mateix passa amb el (...) de serveis de la Casa de Cultura,

Museu de Mallorca, Museu de Menorca, Eivissa i Formentera,

Puig dels Molins, etc., l’argument és el mateix ...
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L’esmena 7941 del Grup Parlamentari Socialista és

probable que els proposem una transacció de cara al ple i, en

tot cas, deixaríem la seva discussió per al plenari, és una de les

esmenes que tal vegada transaccionarem, la 7941.

També del Grup Parlamentari Socialista, 7875, subvenció

per a la fonoteca. Aquesta m’ha agradat molt, perquè és la

primera vegada que veig que es pretén que la Conselleria

d’Educació i Cultura subvencioni la Conselleria d’Educació i

Cultura, de qualque forma xoca un poc, no?, la Fonoteca

pertany a la Conselleria d’Educació i Cultura, Sr. Diputat. Per

tant creim que aquesta esmena és incorrecta.

Adquisició de béns museístics del Museu de Mallorca, Grup

Parlamentari Socialista, 7869, també de qualque forma afecta

l’esmena 7870 i 7939, les partides de baixa no disposen del

crèdit que pretenen disposar. Per tant, almanco l’esmena és

incorrecta, tot i que entenem que la partida que preveu el

Govern pot donar compliment als objectius que vostès

proposen.

L’esmena 7871, del Grup Parlamentari Socialista, millora

de la inversió en infraestructura i béns destinats a l’ús general

de l’arxiu del Regne de Mallorca. Aquesta també està molt bé,

perquè, com sap el Sr. Diputat, totes les obres d’infraestructura

corresponen al Govern de l’Estat, en ser un edifici de titularitat

estatal, i bé, de qualque forma creim que no correspon a la

comunitat autònoma escometre aquestes obres, aquestes

inversions, sinó que hauria de ser Madrid.

També l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, 7872,

inversions reals a la Biblioteca Pública de Palma. La Biblioteca

Pública de Palma no està encara inaugurada, Sr. Diputat, jo no

sé quin coneixement de les necessitats reals té sobre aquest

edifici, però me sembla almanco prematur proposar qüestions

d’aquest tipus quan és nou de trinca pràcticament i l’hem

d’inaugurar d’aquí a pocs dies.

El mateix passa amb l’esmena del Grup Parlamentari

Socialista 7873, d’inversions reals a la Biblioteca Pública de

Maó. Ens tornam a trobar amb un edifici de titularitat estatal on

el diputat sap que les inversions corresponen a l’Estat, per tant

no acabam d’entendre tampoc aquesta esmena.

La 7868, per al foment i recerca del patrimoni immaterial.

Aquesta també està molt bé i estam totalment d’acord amb el

contingut, però el conseller, el diputat hauria de saber que açò

correspon, és una competència directa dels consells insulars.

Ve motiva arran de la transferència corresponent.

Després, l’esmena 8017, Grup Parlamentari PSM,

transferències corrents als consells insulars, suport al Pla de

normalització lingüística del Consell Insular de Menorca. Clar,

nosaltres entenem que el Consell Insular de Menorca hauria de

normalitzar de qualque forma la seva relació en aquest àmbit

amb el Govern de les Illes Balears, perquè sembla que està en

una competició constant per tal de tapar, per tal d’incloure les

competències que són pròpies del Govern de les Illes Balears

en aquesta matèria. Per tant, crec que primer s’hauria de

clarificar quin és el paper de cadascun i, segon, arribar als

acords de finançació corresponents.

En general, totes les esmenes que fan referència al

programa 455B, política lingüística, entenem que el programa,

el projecte del Govern disposa de les dotacions necessàries per

tal de donar compliment a molts dels continguts i accions que

vostès proposen a través de les seves esmenes.

L’esmena 8023, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, Pla de normalització de la toponímia. Aquí li

propòs una transacció, Sr. Diputat, limitada a 24.000 euros. És

a dir, vostès proposen una alta de més de 60.000 euros, li

propòs una transacció limitada a 24.000 euros, dividit entre dos

subconceptes: 12.000 euros al subconcepte 46.000 i 12.000

euros al subconcepte 48.000. Si ens accepta aquesta transacció,

li votaríem a favor, en comissió vull dir.

Del Grup Parlamentari PSM, també, la 8024, colAlaboració

amb normalització lingüística a l’administració estatal,

proposen una alta de 80.000 euros. Aquesta esmena també està

molt bé, jo supòs que deu ser normalització lingüística del

català, no? I entenc també, és que com que no ho diu

l’exposició, és una petita broma que li faig, però de qualque

forma crec que no hauria de ser el Govern de les Illes Balears

qui financés aquesta colAlaboració lingüística. Tenim un Govern

a l’Estat que està demostrant un nou tarannà i una nova

predisposició cap a les comunitats autònomes i les

particularitats lingüístiques i les llengües de les diferents

comunitats autònomes, que estam segurs, seguríssims, que

l’Estat estarà encantat de finançar aquesta actuació que vostè

proposa aquí. Per tant, per promoure el coneixement de la

nostra llengua emprar recursos de la comunitat autònoma quan

afecta una administració que ha demostrat la voluntat de

participar en aquestes matèries, creim que, atesa la manca de

finançament de la nostra comunitat autònoma en molts

d’aspectes, ho pot assumir perfectament l’Estat.

Vaig acabant, l’esmena del Grup Parlamentari Socialista

7882, restabliment de tots els programes de normalització

lingüística a l’àmbit escolar, li he de dir que, com va dir el

conseller, li vull recordar que aquest programa existeix dins el

programa 455B i de qualque forma la baixa que ens proposa

afecta els sous, per exemple de la Inspecció Educativa.

Nosaltres entenem que açò és un poc, podria suposar un

problema de cara a final de mes per a alguns d’aquests

professionals i creim que la baixa és incorrecta.

L’esmena 7860 del Grup Parlamentari Socialista, sobre la

realització d’un estudi sobre la situació del desenvolupament de

la llengua catalana a les Illes Balears, proposa una baixa en el

programa 455B. Jo, evidentment deu ser un error, perquè

aquest programa no existeix, en tot cas hauria de ser el 455C o

451A, de qualsevol forma no li donarem suport perquè si al que

vol fer referència és a l’Institut d’Estudis Baleàrics, creim que

aquest centre disposa dels crèdits adients per donar compliment

a les finalitats que vol exposar a través de la seva esmena. El

mateix passa a quasi totes les esmenes que fan referència a

l’Institut d’Estudis Baleàrics, que estan equivocades quant al

programa. Ho dic per si els serveis de la cambra, no sé si es pot

corregir o bé, no ho sé, ho deix a l’elecció del diputat.

I finalment, del conjunt d’esmenes que fan referència a

l’IBISEC no donarem suport a cap d’elles perquè, tot i que

respectam les propostes que se’ns fan a través de les esmenes,
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entenem que el Pla d’infraestructures preparat pel Govern de

les Illes Balears és la millor resposta d’estudi i planificació i

voluntat d’execució que s’ha duit a terme a les nostres illes,

amb una inversió molt gran, molt important, i que intenta donar

resposta a les necessitats que en matèria d’infraestructures té la

nostra comunitat autònoma. Per tant, no podem donar suport a

les seves propostes en aquest sentit i aquí acab la meva

intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Torn de rèplica, el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President, molt breument. En primer lloc, dir

al portaveu del Partit Popular que li accept la transacció a

l’esmena 8023, Pla de normalització de la toponímia.

I respecte de la resta només fer unes petites puntualitzacions

a algunes paraules que el Sr. Gornés s’ha adreçat directament

a mi. En primer lloc, respecte de la reivindicació davant Madrid

de la restauració de sa Llotja, Sr. Gornés, vostè sap que el

nostre grup parlamentari sempre ha reivindicat davant Madrid

quan era necessari per a les illes, governi qui governi allà. Jo no

sé si vostès poden dir del vostre grup el mateix.

Quant a l’apreciació de què volem deixar els centres sense

taules i cadires, Sr. Gornés, quan governàvem no els hi vam

deixar, ni els vam deixar sense dotació econòmica durant sis

mesos, no volem deixar els centres sense taules ni cadires. Una

altra cosa és que no estiguem d’acord amb la compra, com fan

comptes fer-la.

Quant al suport al pla de normalització lingüística del

Consell Insular de Menorca, vostè ha dit que el Consell Insular

de Menorca hauria de normalitzar les relacions amb el Govern

de les Illes Balears. No, Sr. Gornés, és el Govern de les Illes

Balears qui hauria de normalitzar les seves relacions amb el

consell insular i no intentar constantment ofegar les iniciatives

que surten del govern de Menorca.

I quant a política lingüística, no ens posarem mai d’acord;

vostè diu que les dotacions són suficients, jo li dic que les

dotacions que hi ha no són suficients, no basten, però el que no

hi ha certament és voluntat política i això, malauradament, no

es cura amb doblers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Sr. Bosch, en nom del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir-li que estudiarem

amb molt de gust la transacció que ens volen proposar per a

l’esmena 7941, referida a la casa de cultura.

De la fonoteca, dir-li que potser que el terme subvenció no

sigui el més adequat, però en tot cas, dir-li que la ironia que

feia respecte d’aquest tema, tal vegada se l’hauria d’aplicar

també al Grup Parlamentari Popular de cara que figurava amb

una dotació de 65.000 euros en el pressupost del 2004. Per tant,

pensam que continua plenament vigent aquesta esmena.

Respecte a l’Arxiu del Regne de Mallorca, allò que

demanam bàsicament és augment del patrimoni. Per tant, crec

que aquesta contribució del Govern balear a l’augment del

patrimoni de l’Arxiu del Regne de Mallorca no és gens

menyspreable. Igualment allò que fa a la Biblioteca Pública de

Palma i de Maó, en el pressupost del 2004 també ja hi posaven

una partida pressupostària, per tant tampoc no entenc el perquè

del rebuig d’aquesta esmena. En tot cas, sempre es refereix a

l’augment del fons bibliogràfic, que pensam que és una mesura

extraordinàriament positiva.

Respecte del patrimoni immaterial, la colAlaboració amb

altres institucions per augmentar la dotació pressupostària en

aquest patrimoni, pensam que també és del tot justificada.

L’esmena que fa referència al restabliment del programa de

normalització lingüística, tot i que pugui constar a una altra

partida pressupostària, pensam que mereix un programa propi,

ja que, d’altra banda, queda molt difusa quina és l’actuació en

aquest camp tan important i com era en altres pressuposts, que

es mantenia amb partida pròpia. En tot cas, dir-li que la fixació

amb Madrid crec que evidencia, una vegada més, aquests

intents que de vegades té el Grup Parlamentari Popular o el

Partit Popular d’instrumentalitzar les institucions autonòmiques

per fer política d’oposició a Madrid.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosch. El Gornés, en nom del Grup

Popular, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, molt breument, per contestar

algunes de les qüestions que s’han plantejat aquí. La

reivindicació davant Madrid, Sr. Diputat, es demostra fent

obres i fent actuacions per millorar el patrimoni titularitat

estatal a les nostres illes. I jo li puc assegurar que des del 95,

amb el Govern del Partit Popular es van aconseguir bastants

inversions per millorar el Museu de Mallorca, el Museu de

Menorca, la Biblioteca Pública de Maó i estava quasi tancada

la proposta d’acord per rehabilitar definitivament sa Llotja. Jo

esper que aquest acord, que està als llimbs, diguem, des de fa

uns mesos, es pugui tirar endavant per tal de poder acabar amb

la restauració. Per tant, veig que coincidim perfectament amb

aquesta qüestió, amb la diferència que el Partit Popular ho pot

demostrar amb fets i amb obres.

I molt breument, al Sr. Bosch, respecte de la fonoteca, si no

ho tenc malentès, és perquè ara no ho he pogut comprovar a les

pàgines del pressupost perquè no ho he trobat per falta de

temps, crec que la fonoteca s’incorpora dins el que seran els

serveis de la futura Biblioteca Pública de Palma i crec que hi ha
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un trasllat per enmig i és per açò que de qualque forma

s’inclouen els serveis que la fonoteca donava dins aquest gran

complex i cultural i bibliotecari que vol ser sa Llotja.

Per tant, ens reafirmam en els arguments que hem exposat

anteriorment i concloc.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Idò, acabat el debat de les

esmenes agrupades en el debat número 7 i que són l’agrupació

d’esmenes presentades als programes de cultura 455A, 455B,

a la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics, i a l’entitat de dret

públic 90, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius

i Culturals, passaríem a la votació.

Votarem, en primer lloc, l’esmena 8023, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la qual ha estat

transaccionada.

Per tant, vots a favor d’aquesta esmena?

S’aprova per unanimitat.

Ara votarem la resta d’esmenes d’aquest debat de globalitat

número 7.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.

Ara farem un recés de cinc minuts i continuarem amb el

debat de la secció 14.
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