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...a la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, i
deman en primer lloc si es produeixen substitucions.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Guillem Camps.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sr. President. Maria Binimelis substitueix Diego
Guasch.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, president. Maria Anna López substitueix Antoni Marí
Tur.

LA SRA. ALBERDI I CRESPÍ:

Rosa Maria Alberdi substitueix Andreu Crespí.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Andreu Bosch substitueix Joan Boned.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies.

Passam, idò, al debat número 4, on s’han agrupat les
esmenes a la totalitat de la secció 13, Conselleria d’Educació i
Cultura; la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics, i l’entitat de
dret públic 90, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals, que són les esmenes següents a la
totalitat: s’hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds a la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura, la número 8678; a l’entitat de dret públic
90, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, 8758. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, a la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura,
la 9264; al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament,
9335. Del Grup Parlamentari Socialista, a la secció 13,
Conselleria d’Educació i Cultura, la 9161; a la secció 71,
Institut d’Estudis Baleàrics, 9163; a l’entitat de dret públic 90,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,
la 9162.

Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes en primer
lloc té la paraula la Sra. Rosselló pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc he de dir que
efectivament nosaltres hem presentat dues esmenes a la totalitat,

tant a la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, com també
a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, perquè entenem que no s’adapten a les necessitats
educatives que té la nostra comunitat ni tampoc no resolen els
principals problemes en matèria d’educació i de cultura, i per
això ens reservam tots els arguments referits a aquesta defensa
d’aquesta esmena en el plenari, i entenem que entram dins un
debat més bé de les esmenes parcials.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Riudavets, pel PSM-
Entesa Nacionalista...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament el PSM-Entesa
Nacionalista ha presentat una esmena a la totalitat a la secció
13, esmena que mantenim en els mateixos termes i reservam el
debat amb més profunditat en sessió plenària. Si més no volem
assenyalar que la motivació d’aquesta esmena és només,
bàsicament, perquè considerem que aquests pressupostos de la
secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, són absolutament
inadequats per fer front a les necessitats educatives.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista la diputada
Sra. Alberdi té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. Igualment que els meus companys
que m’han precedit he de dir que reservem per al ple la defensa
de les esmenes a la totalitat que hem presentat a la Conselleria
d’Educació i Cultura i a la secció 90, i a l’Institut d’Estudis
Baleàrics. Ah, no, perdó, a la secció 90 només, que no l’hem
presentada a l’Institut d’Estudis Baleàrics. I senzillament he de
dir també solament que nosaltres pensem que els reptes que ha
d’assolir en aquest moment el sistema educatiu balear de cap
manera no es poden portar a terme amb aquests pressuposts, ni
en el contingut ni en la forma ni en les quantitats que
especifiquen els pressuposts d’aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres evidentment rebutjarem
aquestes mocions a la totalitat perquè de cap manera no podem
compartir els arguments dels portaveus que m’han precedit en
la paraula, com és natural, per altra banda. Nosaltres entenem
que precisament aquests pressupostos, amb 654 milions d’euros,
consoliden el model educatiu que el Partit Popular vol impulsar
a les Illes Balears, un model educatiu que aposta fortament per
la qualitat, i en aquest sentit evidentment també ens reservam el
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gruix de l’argumentació, com ja és tradicional en aquesta casa,
per al debat del ple de la setmana que ve.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Supòs que no hi ha torn de rèplica. Idò passarem al
debat número 5, de globalitat, de les esmenes parcials
presentades als programes d’educació 421A, 421B, 421C, 421F,
421G, 421H, 422A, 422B, 422G, 423A i 423B.

S’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, dins la Conselleria d’Educació i
Cultura, als programes..., millor dit, al programa 421A, direcció
i serveis generals d’Educació i Cultura, els números 8695, 9696
i 8697; al programa 421B, ordenació, innovació i formació del
professorat, les esmenes 8750, 8751, 8679 i 8680; al programa
421C, planificació educativa i règim de centres escolars, les
esmenes 8752 i 8753; al programa 421G, ordenació de la
formació professional, la 8681; al programa 422G, tecnologies
de la informació i la comunicació, la número 8754; al programa
423A, beques i ajuts, la 8738 i la 8755; al programa 423B, altres
serveis a l’ensenyament, la 8641 i la 8756.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, dins la
Conselleria d’Educació i Cultura, al programa 421A, direcció i
serveis generals d’Educació i Cultura, les 9265, 9314, 9273,
9274 i 9418; al programa 421B, ordenació, innovació i formació
del professorat, les esmenes números 9313, 9266, 9267, 9268,
9269, 9270, 9281, 9282, 9271 i 9283; al programa 421C,
planificació educativa i règim de centres escolars, les esmenes
números 9284, 9285, 9286, 9304, 9272, 9275 i 9276; al
programa 421G, ordenació de la formació professional, les
esmenes números 9277, 9408, 9280, 9278 i 9279; al programa
421H, inspecció educativa, la 9317; al programa 422A,
educació pública, 9287, 9288 i 9406; al programa 422B,
educació concertada i altres ensenyaments, la 9407; al programa
422G, tecnologies de la informació i la comunicació, la 9219;
al programa 423A, beques i ajuts, 9289 i 9290; al programa
423B, altres serveis a l’ensenyament, la 9293, 9291 i 9292.

Del Grup Parlamentari Socialista a la Conselleria
d’Educació i Cultura, al programa 421A, direcció i serveis
generals d’Educació i Cultura, les esmenes següents: 8958,
8959, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087,
9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099,
9100, 9101, 8986 i 9088; al programa 421B, ordenació,
innovació i formació del professorat, les esmenes següents.... Sí,
digui.

(Conversa inaudible)

Sí, perdó, si és algun aclariment, acabam de relacionar-les
totes i llavors, si n’hi ha alguna que no està ben citada,
prengui’n ara nota i...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, sí, d’acord, d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

...i quan li doni la paraula per fer el debat... O no, millor
abans perquè així els altres grups en tenen coneixement.

(Intervenció inaudible)

Correcte. Idò ara, en haver acabat de relacionar-les ho
corregim.

Al programa 421B, ordenació, innovació i formació del
professorat, 8961, 8962, 8963, 8964, 8960, 8965, 8967 i 8966;
al programa 421C, planificació educativa i règim de centres
escolars, 8968, 8969 i 8970; al programa 421F, política i
actuacions en matèria universitària, l’esmena 8971; al programa
421G, ordenació de la formació professional, les esmenes 8972,
8977, 8973, 8976, 8974, 8975 i 9089; al programa 421H,
inspecció educativa, la 8978 i la 8979; al programa 423A,
beques i ajuts, la 8980 i 8981; al programa 423B, altres serveis
a l’ensenyament, les esmenes 8982 i 8983.

Aquesta és la relació que em consta, a mi. Per tant si hi ha
alguna correcció a fer, que pugui haver-hi algun error... Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, més que una correcció és un aclariment. L’esmena
9335...

EL SR. PRESIDENT:

Pot dir de quin programa?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, del programa 423B. És que no tenc..., em sembla que no
s’ha relacionat. No sé si és que...

EL SR. PRESIDENT:

Hem dit, si ho hem dit bé, 9293, 9291 i 9292.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No, idò hi ha... -és que ho vull aclarir- hi ha esmena que aquí
figura dins el cartipàs com a esmena a la totalitat perquè és a la
totalitat del subconcepte 78000 d’aquest programa, però figura
com esmena dins l’agrupament d’esmenes a la totalitat. Seria
una esmena de supressió de tot un programa, però com que la
supressió no...

EL SR. PRESIDENT:

Pot ser que sigui l’esmena 9335?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Idò l’hem citada a les esmenes a la totalitat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
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Però no és una esmena a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Però és una esmena a la totalitat d’aquest...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

És una esmena a la totalitat d’un subconcepte. Llavors jo
crec que té més sentit com esmena parcial que no com una
esmena a la totalitat, perquè a la totalitat hauré de fer una...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Essent així el que farem és canviar-la d’ubicació,
i la llevarem d’aquí, del debat de la totalitat, i la passam...

(Conversa inaudible)

Correcte. Aleshores la pot defensar ara. Molt bé.

El Grup Parlamentari Socialista... Ara o ho feim...?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Com vulgui, Sr. President. És que són unes esmenes que jo
m’he fet un embull, perquè en realitat sí pertanyen a la 421A,
estan afectades, d’afectació, al programa 421A, que vostè l’ha
mencionat bé i això ho ha fet bé, que potser nosaltres ens hem
fet un embolic perquè nosaltres les pensàvem defensar a cultura
perquè són qüestions culturals, però bé...

EL SR. PRESIDENT:

Ah, correcte.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Estan afectades al 421A perquè també té una part que li
pertoca. Les podem defensar com sigui més còmode per a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perquè..., aquest programa a cultura no existeix, no?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Exactament. 

EL SR. PRESIDENT:

Clar. Per tant ho deixam així i ho feim ara.

Molt bé, idò passam a fer la defensa conjunta d’aquestes
esmenes i en primer lloc té la paraula la Sra. Rosselló per
Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, idò la defensa de les esmenes que
hem presentat, que aniré esmena per esmena tenint en compte
que no intentaré ser breu en cada una d’elles, que hi ha esmenes
de substitució i d’afectació, així com alguna d’addició, i

bàsicament és amb la intenció de millorar aquests pressupostos
d’educació en àmbits que nosaltres consideram fonamentals i
que van en la línia d’aquells programes que realment milloren
les necessitats educatives que pugui tenir la nostra comunitat i
també els serveis que l’escola pública hauria de donar al nostre
entendre per fer-la una escola de qualitat. Per això hem
presentat aquestes esmenes a cada un d’aquests programes.

En primer lloc l’esmena del programa 421A; hem presentat
l’esmena... 8695. Aquesta esmena el que pretén és que, tal com
es va arribar a un acord sindical i a un acord que a més el
Govern se’n va fer ressò de conciliació de la vida familiar i la
vida laboral, idò nosaltres plantejam que hi hagi una esmena de
substitució, per tant que es dediquin uns doblers, concretament
500.000 euros, perquè es pugui aplicar al personal d’educació
aquest acord al qual es va arribar, tenint en compte que el
personal d’educació, a més, és molt important i en aquest sentit
que sigui un acord que no quedi en un no res sinó que realment
hi hagi una partida pressupostària per dur-ho a terme.

Respecte a l’esmena 8696 plantejam, i en el programa també
421A, que hi hagi un increment d’ajudes per a serveis bàsics
que han d’afavorir els centres educatius, bàsicament els centres
educatius públics. Entenem que en lloc de fer una despesa
pressupostària global referida a autopistes creim que és millor
destinar-ho a millorar els serveis bàsics, com dic, de l’escola
pública; en aquest sentit presentam aquesta esmena, que allò
que pretén és incrementar les ajudes per al servei de les
dotacions de menjadors als centres públics. Així com també
l’esmena següent, també dins aquest programa, pretén
incrementar les ajudes a famílies per al transport als centres
educatius, així com també millorar aquest servei, que nosaltres
entenem que és necessari i sobretot que, com dic, genera una
millora de la qualitat de l’escola pública, i en aquest sentit creim
que és important fer aquest augment, diríem, de dotació
pressupostària.

Respecte al programa 421B hem de dir que hem presentat
concretament quatre esmenes. Aquestes quatre esmenes van en
la línia, bàsicament, de millorar tots els programes referits a un
àmbit importantíssim que suposa la integració social i tots
aquells programes que fan referència a evitar un problema tan
important com és, al nostre entendre, el fracàs escolar i l’atenció
a la diversitat. Per això presentam una esmena, en primer lloc,
que allò que pretenem -concretament és la 8750- és que
s’augmenti la partida per facilitar més suport als ajuntaments
per dur endavant actuacions que facilitin la integració social i
educativa sobretot a l’entorn de l’alumnat amb un risc social
important. Creim que la tasca de les corporacions locals és
important, evidentment en coordinació amb la Conselleria
d’Educació, però creim que hi ha d’haver una dotació major.

Per altra banda també dins aquesta línia presentam l’esmena
8751, per augmentar les ajudes a les corporacions locals per dur
endavant programes educatius d’atenció a la diversitat en
colAlaboració també amb la conselleria tenint en compte que
hem d’anar a donar -com dic- suport a aquestes activitats que es
puguin fer en el propi entorn de l’alumnat.

També l’esmena 8679 és una esmena d’afectació, perquè
dins el mateix programa pretenem, a través d’aquesta esmena,
afectar 1 milió d’euros perquè les partides estan molt poc
especificades respecte a la destinació per dur endavant
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programes per atendre la diversitat i disminuir el risc
d’abandonament del sistema educatiu. Nosaltres creim que s’ha
d’afectar aquesta quantitat perquè realment s’asseguri que seran
ajudes per a atenció a la diversitat de l’alumnat i sobretot per
disminuir el risc d’abandonament del sistema educatiu, i que
aquestes actuacions s’han de dur dins els mateixos centres
educatius per tal d’intentar reduir el fracàs escolar. Creim que
hem de fer un esforç important i per això plantejam l’afectació
d’aquesta quantitat, que nosaltres entenem que en aquests
pressupostos està molt poc clara.

També en el mateix programa i en el que és l’esmena 8680,
també hem de dir que en el capítol 4 de transferències corrents
sols s’esmenten transferències a famílies i institucions sense
finalitat lucrativa que no estan especificades; nosaltres, per tant,
presentam aquesta esmena d’afectació perquè creim que s’ha
d’afectar un mínim, una quantitat que serien 300.000 euros, per
assegurar que són ajuts a alumnat amb necessitats educatives
especials i, per tant, en aquest sentit facilitar al màxim que
aquests alumnes puguin tenir una ajuda que permeti una
educació, diríem, com dic, el millor possible i que pugui atendre
aquestes necessitats (...).

En el programa 421C hem presentat dues esmenes.
Concretament amb l’esmena 8752 el que pretenem és que hi
hagi una addició, és a dir, en aquest cas és una esmena
d’addició, per afegir una partida pressupostària per poder
desenvolupar la Llei d’educació d’adults, que a més com se sap
perfectament s’està debatent en aquest moment en el Parlament
i que suposadament s’aprovarà a principis del 2006, per la qual
cosa creim que hi hauria d’haver una partida específica per al
desenvolupament de tot allò que són els continguts d’aquesta
llei. Per altra banda amb l’esmena 8753 d’aquest mateix
programa plantejam també una esmena de substitució:
augmentar els ajuts a les famílies amb necessitats econòmiques
per al tema de les escoletes infantils, tenint en compte que és un
camp en el qual desgraciadament veim un pressupost molt
minso, en referència a aquest tema, i creim que com a mínim
s’hauria de millorar aquesta tasca d’educació infantil.

En el programa 421G hem presentat concretament una
esmena, una esmena d’afectació, l’esmena 8681, que
consideram que s’hauria d’afectar la quantitat de 300.000 euros
de transferències als ajuntaments que es tenen previstes, que no
estan especificades, i que s’afectin per dur endavant programes
de garantia social perquè entenem que és un àmbit
importantíssim de cara precisament a aquell alumnat que té una
sèrie de dificultats de seguiment escolar i que ja d’alguna forma
s’exclou, fins i tot, no només de la integració escolar sinó també
de la integració social. Per això entenem que s’hauria d’afectar
aquesta quantitat.

Respecte al programa 422G hem presentat una esmena de
substitució perquè entenem que s’ha d’augmentar la
disponibilitat de les noves tecnologies en els centres públics per
adquirir equips per a processos d’informació. Les noves
tecnologies és un element fonamental, a més fins i tot un
element, un objectiu clau d’aquest govern, almanco a nivell de
discurs, però nosaltres consideram que en aquest moment els
centres educatius no disposen de les tecnologies que haurien de
tenir per la societat, diríem, tecnològica en què ens trobam, i per
això creim que hi hauria d’haver un augment d’aquesta partida
que evidentment nosaltres llevam d’un àmbit que creim que no

és en absoluta de primera necessitat -sí ho és l’educació- com és
fer autopistes a les Illes Balears.

Després en el programa 423A hem presentat dues esmenes;
concretament una esmena d’afectació per la qual plantejam que
s’afectin 200.000 euros per a ajudes a les associacions de pares
i mares dels centres educatius per poder dur a terme actuacions
i activitats educatives i, per tant, implicar les famílies d’una
manera més clara i més diversa, i per això entenem que és molt
important facilitar aquesta tasca per part dels pares i les mares,
que a més ja estan associats i que d’alguna manera demostren
un interès de cara a l’educació dels seus fills.

Respecte a una altra esmena que també hem presentat, de
substitució, és augmentar la dotació de beques i ajudes per a
famílies amb baixos ingressos perquè entenem que també la
partida pressupostària és més baixa del que nosaltres creim que
hauria de ser, i en aquest sentit consideram que s’ha
d’incrementar. Jo vull recordar que hi ha més d’un 30% de
famílies que arriben amb dificultats a finals de mes i està clar
que si a aquestes famílies que a sobre tenen uns baixos
ingressos, idò no se’ls pot intentar donar una mà en temes de
poder facilitar als seus fills una educació digna i de qualitat, idò
evidentment nosaltres creim que s’hauria d’augmentar aquesta
partida com una fórmula idònia per augmentar, com dic, la
millora de l’educació als infants de les famílies amb més
necessitats.

Respecte al programa 423B, i vaig acabant, hem presentat
dues esmenes, de substitució totes dues. Una d’elles planteja...,
les dues en realitat, plantegen que hi hagi, que s’asseguri que les
despeses de funcionament dels centres escolars públics tenguin
la dotació suficient i per tant que no succeeixi el que ha passat,
desgraciadament, aquest darrer any, que fins i tot el
funcionament més bàsic dels centres públics no hi ha hagut,
diríem, pressupost per poder donar cobertura en temes tan
bàsics com la calefacció i altres. Per tant creim que en aquest
sentit hi ha d’haver clarament una dotació suficient per poder
fer front a aquest funcionament diari dels centres escolars
públics i per això hem presentat aquestes dues esmenes, que allò
que pretenen és que s’augmenti, per una part, el pressupost, i
d’una manera suficient, ja que hi ha prou informes que donen a
entendre que si no es fa aquest augment difícilment es podran
cobrir aquestes despeses, i per tant poder, com dic, donar un
funcionament normal als centres educatius, i per això demanam
un increment major d’aquesta quantitat.

Tot això, per tant, són les esmenes que nosaltres hem
presentat, en la línia d’intentar millorar, com he dit, la qualitat
i el funcionament del sistema educatiu, i sobretot i bàsicament
majoritàriament són per augmentar pressupost en partides que
nosaltres creim fonamentals, donant de baixa despeses que
s’estan produint a altres conselleries que nosaltres consideram
del tot innecessàries, com és -i ho torn repetir- el fet de fer grans
autopistes, sinó que el primer de tot és millorar l’educació de
tots els ciutadans de les Illes Balears abans de fer
infraestructures que al nostre parer són absolutament
innecessàries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Riudavets, en nom del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Començaré la meva intervenció de
defensa de les esmenes parcials del Grup PSM-Entesa
Nacionalista parlant d’aquesta esmena que és de supressió, o de
totalitat a un subconcepte concret, el 78000, del programa 423B.
Aquesta partida que nosaltres pretenem suprimir pretén reservar
una quantitat per subvencionar obres d’ampliació als centres
concertats, a l’empara d’una ordre encara no en vigor i que està
a consultes del Consell Escolar de les Illes Balears. 

Com vam dir a un debat a plenari consideram que, a més
d’injusta, aquesta ordre és manifestament ilAlegal, ja que s’acull
a la disposició addicional novena del Reglament estatal de
concerts educatius, que preveu que de manera excepcional es
poden subvencionar obres de centres que funcionin en règim de
cooperativa, i no es pot fer extensiu de cap manera -per això és
ilAlegal- a tots els centres concertats sense cap mena de
discerniment. D’aquí la nostra esmena. L’he defensada aquí a
part del programa perquè no venia dins la colAlocació ordinària.
A plenari ja ho faré diferent.

Passem a la següent esmena, que és la 9265, que pretén
simplement la recuperació d’una publicació, Els quaderns
d’educació, que va néixer el 1998 sota un govern del Partit
Popular, que es va mantenir i s’eixamplà com a eina de
participació i intercanvi d’experiències a l’època en què
precisament el PSM gestionava Educació, i que després d’uns
pocs números, ja de caire propagandístic, amb aquest govern va
desaparèixer. Consideram important la seva recuperació com a
plataforma de difusió pedagògica.

Les tres esmenes següents pretenen aconseguir un canvi en
la política educativa del Govern. La 9314 solAlicita que el
Govern actuï en una temàtica que té absolutament oblidada: la
valorització de la funció docent; massa vegades hem sentit que
els mestres han perdut prestigi dins la nostra societat, que cal
reforçar la seva consideració social, però les actuacions d’aquest
govern per fer alguna cosa al respecte són ara per ara
inexistents; demanam que actuï, que posi llavors en marxa un
pla per valoritzar socialment la funció docent. 

L’esmena següent, la 9273, estableix una quantitat inicial
per dur a terme una política efectiva de prevenció del bullying.
Coneixem perfectament que per ordres de la Sra. Ana Pastor es
va crear aquí a les Illes Balears un observatori i un comissionat
per a aquesta temàtica, però aquesta creació de moment només
ha servit per atorgar un sou de director general, per crear una
infraestructura burocràtica i, en definitiva, per fer anuncis
mediàtics, però polítiques de prevenció efectives cap ni una, per
ara. Potser ara que des de Madrid una altra vegada la Sra. Ana
Pastor ha parlat, precisament ahir, de la necessitat de fer un pla
de prevenció de l’assetjament escolar el Partit Popular ens ho
votarà a favor, ja ho veurem.

L’esmena 9274 pretén que la Conselleria d’Educació actuï
en un altre camp, on per ara s’escenifiquen mesures, però no es
fa res efectiu. Demanam un estudi seriós i mesures reals de
prevenció del fracàs escolar.

L’esmena següent, la 9418, és una esmena conscientment
sense quantificació econòmica, simplement pretén aconseguir
un compromís del Govern de les Illes Balears. La salut laboral
dels professionals, malalties professionals, riscs laborals és un
camp oblidat. L’esmena pretén aconseguir un compromís de
l’administració per, amb colAlaboració dels sindicats, començar
a actuar en aquest àmbit.

L’esmena 9313 pretén que la Conselleria d’Educació doni
suport a la tasca docent, publicant experiències didàctiques
elaborades en els centres, moltes d’elles molt valuoses i que no
se’n treuen el rendiment possible per manca de difusió.

L’esmena 9266 pretén redreçar una decisió nefasta de la
Conselleria d’Educació i que s’ha concretat precisament en
aquests pressuposts, l’abandó de polítiques actives de foment de
places públiques a educació infantil 0-3 anys. En aquest
pressupost hi ha hagut una dràstica retallada dels ajuts als
ajuntaments per a la construcció i manteniment d’escoletes
infantils. Volem corregir açò i demanam que el Govern de les
Illes Balears aporti 1.500.000 euros per donar suport a
l’educació infantil 0-3 anys.

I seguint amb la idea de donar suport a les administracions
locals, l’esmena 9267 proposa la signatura de convenis de
colAlaboració amb els ajuntaments per actuar en la integració
social de l’alumnat immigrant.

Les 3 esmenes següents, la 9268, 9269 i 9270 són esmenes
molt específiques. Demanen que la Conselleria d’Educació doni
suport, més enllà de la diferència de color polític existent, a tres
programes educatius que amb moltes dificultats, però amb molt
d’esforç i més èxit encara du a terme el Consell Insular de
Menorca, me referesc al Pla d’educació infantil 0-3 anys que el
Govern està abandonant i que Menorca, des del consell, està
duent a terme amb gran èxit. El programa d’espais familiars i el
programa d’educació infantil en el medi rural.

L’esmena següent, la 9281, va en la tònica també de
colAlaboració amb els ajuntaments. En aquest cas creim que s’ha
de colAlaborar amb els ajuntaments per actuar en la problemàtica
que se genera l’alumnat amb risc d’exclusió escolar, ja hi ha
àmplia experiència en aquest camp, l’anterior Govern va encetar
moltes experiències que aquest Govern ha congelat o ha fet
desaparèixer i creim que això no pot ser així perquè una cosa
que té èxit s’ha de mantenir.

Les esmenes següents, les descriuré ràpidament, la 9282
pretén més colAlaboració amb entitats socials per donar respostes
més efectives a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

La 9231 demana un suport decidit a les associacions de
renovació pedagògica, suport que aquest Govern ha escatimat
constantment.

La 9283 va en la direcció de què la integració social dels
immigrants deixi de ser només una qüestió retòrica, una
declaració d’intencions i passi a ser una actuació real de
l’administració.

Les esmenes 9284, 9285 i 9286 no m’hi estendré. Demanen
que les escoletes infantils que el Govern n’és el titular passin a
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dependre, com és lògic, de la Conselleria d’Educació i no de la
de Presidència i Esports.

Passem ara a l’esmena 9304. Una esmena per a nosaltres
molt important allà on demanam destinar 600.000 euros per
fomentar dins la societat de les Illes Balears el coneixement i el
prestigi de l’ensenyament públic. És a dir, que l’actual Govern
torni enrera la seva política d’atac i desprestigi de l’escola
pública.

La 9316, crec que és un error, se repeteix, crec que el
President no l’ha anunciada, però almanco aquí dins tenc dues
esmenes exactament iguals amb dos números diferents. Per tant,
si encara apareix la 9313, no s’ha de tenir en compte perquè és
igual que l’anterior.

L’esmena 9272 és una política, testimonial si es vol, però
pretén lligar, comprometre una afirmació del conseller a la
presentació dels pressuposts, l’elaboració d’un nou mapa
escolar. El nostre grup ho ha demanat any rera any, ara el
conseller s’hi ha compromès, així ho va dir a la compareixença
de pressuposts. Nosaltres no li fixam cap mena de quantitat
pressupostària perquè precisament el que volem és simplement
que parlamentàriament es voti el compromís que va assumir el
conseller.

També té un caire clarament polític l’esmena 9276 i que
demana, sense afectar quantitat concreta, la posada en marxa de
la futura llei d’adults. La quantitat concreta la pot fixar la
mateixa conselleria, però caldrà, açò sí, pressupost específic per
posar-la en marxa. Que s’hi destinin recursos és l’objectiu de
l’esmena, que hi hagi un compromís del Govern per destinar-hi
recursos, cosa que no s’hi ha compromès.

Faré ara una enumeració ràpida d’un seguit d’esmenes: 

La 9275, simplement se demana suport econòmic a les
associacions d’educació d’adults. Ara per ara moltíssim
migrada. 

La 9277, demana un impuls decidit de l’Institut de
Qualificació dels professionals de les Illes Balears perquè el
Govern del Partit Popular el té hivernat, o vegetant. 

Les esmenes 9408, 9280, 9278 i 9279 fan referència a
formació professional. S’afecten llavors diverses quantitats a fi
i efecte d’incrementar la formació professional en l’àmbit del so
i imatge. Possibilitar l’intercanvi d’experiències didàctiques en
formació professional. Signar convenis amb ajuntaments per a
la realització de mòduls de formació professional amb
ajuntaments i entitats.

I llavors ja passam a l’esmena 9317. Pretén que es dugui a
terme una reivindicació dels ensenyants, a l’època de l’anterior
Govern del pacte de progrés es va aconseguir i que ara amb
aquest Govern s’ha enfonsat. L’organització de jornades allà on
la comunitat educativa participi en el disseny de la política
educativa, participi en el disseny, no només vaig a seure i
escoltar.

L’esmena 9287 fa referència i va en consonància amb el Pla
de prevenció del bullying que he proposat en una esmena
anterior. L’afectació no porta quantitat econòmica, perquè la

creació de coordinadors de convivència, experiència que de
mutu propi porten a terme alguns centres de les Illes Balears,
amb excelAlents resultats, en molts de casos no comporta
despesa.

L’esmena següent, la 9288, pretén així mateix comprometre
parlamentàriament una promesa pública que de moment és això,
tan sols una promesa. El Govern de les Illes Balears té
aprovades unes mesures de conciliació de la vida familiar i
laboral del funcionariat. El director general de Personal Docent
ha anunciat que s’aplicaran als docents. L’esmena pretén
comprometre el compliment d’aquesta promesa.

Les dues esmenes següents, la 9406 i 9407 pretenen que la
normalització lingüística a les aules doni un tomb en positiu.
Dues esmenes per donar suport decidit a la immersió lingüística,
tan en els centres públics com concertats. 

Me limitaré per acabar, supòs que ja m’estic passant de
temps, o poc me falta, a enumerar les motivacions de les
darreres esmenes. La 9319, 9289, 9290, 9293, 9291 i 9292.
Totes elles pretenen suplir mancances, solucionar
problemàtiques que aquest Govern ignora, posar solucions allà
on només hi ha bones paraules. És a dir, actuar allà on només es
parla. I les temàtiques que afecten aquestes esmenes són
importants, bàsiques per al nostre sistema educatiu. Dotació i
renovació d’equips informàtics en els centres educatius, no
només anuncis de pissarres i elements de darrera generació que
després no arriben als centres. 

Suport a les associacions de pares i mares d’alumnes, que
veuen com any rera any és cada vegada migrada d’ençà que hi
ha aquest Govern. Foment de l’associacionisme d’estudiants.
No hi ha una sola actuació en aquest sentit des de què aquest
Govern té la responsabilitat en educació. Augment de la dotació
als centres. La dotació dels centres és insuficient, ja no parlem
de quan no arriba a hora, però és insuficient i ara per ara allò
que hi ha pressupostat no arriba ni per cobrir les necessitats
mínimes dels centres educatius públics.

Pla de suport a les sortides escolars, una eina didàctica que
és bàsica, necessària i que aquest Govern no fa res per fomentar.
Pla d’obertura de centres en horari no lectiu, un altre tema
recurrent any rera any i amb el qual el Govern no actua, es nega
a actuar.

Ja acab. En definitiva, són unes 60 esmenes de qüestions
educatives, esmenes per millorar l’educació, per corregir un
pressupost que nosaltres consideram que és sense imaginació,
sense ambició i que simplement es limita a tapar forats, sense
afrontar els problemes reals de l’educació de les Illes Balears,
que malauradament són molts i cada vegada més greus.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
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Gràcies, Sr. President. Abans de començar l’explicació de
les esmenes a la globalitat, vull dir que n’hem retirada una, la
8986. Està repetida i està malament...

EL SR. PRESIDENT:

La 8986 al programa 421A, està repetida amb una altra que
té una altra numeració?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Exactament.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Li ho dic, o no fa falta?

EL SR. PRESIDENT:

Si la té a mà, però no passa res.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

9088. O sigui, la que s’ha de retirar és la 8986 perquè està
mal feta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, hem pres nota.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sempre que venim a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts a
exposar les nostres esmenes, ho feim amb la intenció de què
siguin acceptades i és per això que ens esforçam en explicar-les
i justificar-les, però com és lògic, les justificacions responen
sempre a la concepció bàsica respecte a què ha de ser el servei
educatiu que doni el Govern autonòmic i per això està
directament relacionat amb la ideologia que un té. Vull dir que
els socialistes concebem de forma específica les fites generals
que ha d’assolir l’educació a la comunitat autònoma. Per tant,
els reptes que tenen pendents els serveis educatius a Balears, les
seves prioritats, necessitats i per tant, els mitjans que s’han de
posar al seu servei per assolir-los. Per això l’objectiu de les
nostres esmenes és sempre corregir aquells aspectes del
pressupost, que en el nostre entendre, no compleixen la seva
finalitat perquè no són suficients en quantitat, o perquè obliden
aspectes bàsics.

Dit això, defensaré les esmenes a l’apartat d’educació. Per
fer-ho més fàcil ho he agrupat també per programes. Abans de
començar, vull fer constar també en aquesta comissió una
qüestió important relativa a aquests pressuposts. Com ja vaig
comentar a la Comissió d’Educació, però em sembla també
important fer-ho en aquesta Comissió d’Hisenda, aquest any ens
hem fet un gran embolic amb el pressupost, dos programes
importantíssims, tots dos no coincideixen en el paper i en el CD.
Ho dic així perquè consti a l’acta de la sessió. No estan ben fets
el programa 455B, Planificació i normalització de la llengua,

que té una diferència a favor del paper de més de 50.000 euros.
I el programa 455A, de promoció i serveis de cultura, la
diferència també a favor del paper és de més de 3 milions
d’euros. 

Naturalment en el moment en què es va fer la Comissió
d’Educació ens vàrem preguntar què ens havíem de creure, si el
paper o el CD. I vàrem decidir, seguint la normativa, ens
hauríem d’ajustar a allò que diu el paper, el suport paper. Però
ves per on, nosaltres vàrem fer la consulta a la Conselleria
d’Educació i el Sr. Secretari General ens va dir que d’allò que
havíem de fer cas era del suport informàtic. Ens hem fet un
embolic impressionant no sabem exactament què hi ha
pressupostat per la 455B i per la 455A. Per a aquest curs ja no
té remei, però ho vull fer constar també en aquesta comissió
perquè no ha estat un problema menor i desafortunadament ni
de la pròpia Conselleria d’Educació s’han adonat de l’errada i
per tant, l’hem pogut corregir.

Bé, passem a les esmenes per programes. El primer bloc
d’esmenes correspon al programa 421A, Direcció i Serveis
Generals d’Educació i Cultura. Hem presentat 24 esmenes. Les
dues primeres són d’addicció. La primera senzillament perquè
la Secretaria General de la conselleria es doti dels adequats
sistemes d’informació que li permetin complir les seves
obligacions corrents, amb més eficàcia, però sobretot i perdonin
la broma, perquè l’any que no ens trobem amb aquest embolic
en els pressuposts, si els dotam una mica més d’informàtica, tal
vegada ho sabrem fer l’any que ve i no tendrem problemes.

L’esmena 8959 augmenta la partida destinada a investigació
sobre la realitat educativa. Aquest any ha estat un any nefast en
aquest sentit, nosaltres vàrem posar moltes esperances en aquest
programa perquè creim que investigar sobre la realitat educativa
és una de les feines bàsiques de la conselleria, a fi de després
poder actuar, però ha resultat que les investigacions que s’han
fet, posem investigacions per dir-ho d’alguna manera, de cap
manera compleixen amb rigor el que hauria de ser una
investigació. Per això li feim una esmena d’addicció,
augmentem aquesta partida i així confiem en què podrem
encarregar a empreses competents i solvents perquè ens facin
els estudis que necessitem.

Igualment, com l’any passat, encara que la memòria del
programa 421A no dóna competència en infraestructures a la
Secretaria General, el cert és que destina 14.400.000 euros al
capítol 6, inversions reals. I per això nosaltres hi hem fet 20
esmenes d’afectació, 12 relatives a infraestructures educatives
i 12 a infraestructures culturals i que a continuació passaré a
relacionar.

Les que van a infraestructures educatives són de la 9090 a la
9101 i corresponent a: construcció d’una escola infantil a Sant
Antoni de Portmany. Construcció d’una escola de 0-6 anys a la
barriada del Cos d’Inca. Construcció d’una escola infantil a Es
Mercadal. Construcció d’un colAlegi públic a Son Servera.
Construcció d’una escola 0-3 anys a Manacor. Construcció
d’una escola infantil i primària a Santa Eulàlia. Una escoleta de
0-3 anys a Alaior. Construcció d’una escola infantil i de
primària a Llubí. Millores al ColAlegi Públic Juníper Serra de
Petra. Construcció d’una escola infantil i primària a l’Urgell de
Sant Josep (Eivissa). Millores al ColAlegi Públic Gabriel Palmer
d’Estellencs. I construcció d’un centre d’adults a Manacor.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 58 / fascicle 3 / 14 de desembre del 2005 1345

 

L’any passat ens va semblar que amb la posada en marxa de
l’IBISEC, així ho vàrem argumentar també, no es donarien
competències a la Secretaria General per fer construcció. Però
aquest any nosaltres hem preferit no fer esmenes d’afectació a
l’IBISEC i fer-les a aquesta partida.

Igualment deia que hem fet 8 esmenes d’afectació al
programa 421, relatives a recuperació i construcció
d’infraestructures culturals. També les llegiré. Van de la 9079
a la 9086, correlatives. I són: un pla per a la recuperació del
celler cooperatiu Es Sindicat de Felanitx, declarat Bé d’Interès
Cultural amb 600.000 euros. La construcció d’una biblioteca a
la barriada de Son Amonda a Inca amb 180.000 euros. La
rehabilitació de l’edifici del Teatre Principal d’Inca, hem tingut
molts problemes aquest any en això, per 500.000 euros,
intentant que realment el nostre Govern posi els diners que ha
de posar i que no ve posant des de fa molts d’anys. La 9082 és
l’elaboració del projecte de construcció d’un conservatori i
auditori de música a Crist Rei. La 9083 és la rehabilitació de la
Torre Templària de Pollença per 150.000 euros. La rehabilitació
del pati de la Lluna d’Alaior amb 150.000, és la 9084. La
restauració de l’església parroquial i el Convent de Sant
Bernardí de Petra, 200.000 euros. La construcció d’un auditori
de música a Ses Salines, 250.000 euros. I la darrera, he fet una
esmena humil, també d’afectació, però creim que necessària,
donades les circumstàncies que hem viscut a alguns centres
educatius aquest any. Hem proposat destinar 30.000 euros per
al finançament de les reparacions necessàries, derivades dels
actes de vandalisme soferts pels centres educatius sostinguts
amb fons públics.

Passem al programa 421B, Ordenació, Innovació i Formació
del Professorat. A nosaltres ens sembla que aquest és un dels
programes més importants de la conselleria i aquest any encara
més perquè ha ajuntat dos programes, allò que era la formació
del professorat i l’ordenació i innovació. Això ens ha creat una
certa dificultat a l’hora d’analitzar el pressupost perquè estaven
separades les partides i donat que ens sembla que és una de les
més importants li hem fet un seguit d’esmenes, n’hem fet 8
concretament. 

La primera té a veure amb l’elaboració i edició de material
didàctic dels diferents nivells educatius, baixa en relació als
darrers anys i ens sembla que aquest objectiu aquest any s’ha
deixat una mica de banda. Li hem fet una esmena, insistesc,
d’addició de 9.000 euros. Hem fet també una esmena d’addicció
per a l’organització de jornades d’intercanvi didàctic i reunions
dels professors d’acolliment lingüístic i coordinadors lingüístics
dels centres. Ens sembla que aquest aspecte és molt important
perquè nosaltres consideram que la llengua, com a vehicle de
cohesió i integració, és en la nostra societat plena de persones
nouvingudes que necessiten immersions en la nostra llengua per
poder-se entendre i integrar-se és un aspecte importantíssim.
Hem fet dues esmenes que són per augmentar la formació del
professorat, una general de 100.000 euros i l’altra per a la
realització de programes de capacitació del professorat sobre
noves tecnologies aplicades a l’educació, a fi de què si els
dotem de mitjans informàtics, ells també se pugin (...)
adequadament. El Sr. Conseller va dir a la seva compareixença
que aquest programa de la formació del professorat augmentava
aquest any, però jo tampoc he estat capaç de trobar-ho.

Dues esmenes en aquest mateix programa relacionades amb
l’escolarització infantil. Un és un estudi sobre les necessitats, li
hem fet una esmena d’addicció de 12.000 euros. I una altra
d’ajuda per a les escoles infantils a les corporacions locals. Ahir
vàrem tenir l’oportunitat de parlar-lo en el ple, però una de les
coses que més crida l’atenció d’aquest pressupost és que sent
aquesta qüestió de l’escolarització infantil una qüestió
prioritària, per a la Conselleria, o almenys per al sistema
educatiu, ha davallat un 77% la partida que es destina a ajudar
als ajuntaments per fer aquests tipus d’escoles. Nosaltres li hem
fet una esmena d’addicció d’1 milió d’euros. 

Les dues darreres van destinades a incrementar les ajudes a
les entitats de renovació pedagògica, una i a la subvenció
íntegra de les aules externes per a alumnes de secundària en
situació de conflicte o absentisme escolar del municipi d’Alaior,
que aquest any tampoc figura en el pressupost. Li hem destinat
200.000 euros.

El tercer bloc són les esmenes al programa 421C, de la
Direcció General de Planificació Educativa i Centres Escolars.
Les tres són d’addicció. Una per elaborar el mapa escolar de les
Illes Balears 2006-2010, n’hem parlat vàries vegades del mapa
escolar, altres companys d’altres grups parlamentaris n’han
parlat en el ple insistentment, i nosaltres seguim pensant que és
una cosa important i necessària que no li veim els resultats per
enlloc i per açò li dedicam uns diners. I també dues relacionades
amb la nova llei d’adults. Estarà aprovada si tot va bé dintre de
molts pocs mesos, però si no està dotada en realitat servirà per
poc. Per això hem fet dues esmenes, una per fer un pla de
necessitats dels centres de persones adultes per a l’aplicació
d’aquesta nova llei i l’altra per augmentar la dotació informàtica
dels centres d’educació d’adults de 30.000 euros.

El programa 421F, sobre política i actuacions en matèria
universitària, hem fet solament una esmena. L’hem feta a
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del sistema educatiu de les Illes
Balears, fent una esmena d’addicció. Li hem posat 10.000 euros
perquè encara que en aquest pressupost d’aquest any puja el
finançament d’aquest institut, no puja el suficient per a totes les
feines que consideram que ha de fer de cara a tot el tema de la
convergència europea i de l’acreditació dels professors i
programes universitaris.

El cinquè bloc d’esmenes són les relatives al programa 421G
d’ordenació de la formació professional. Aquí hem fet 6
esmenes. Unes són relatives al professorat, renovació
informàtica, cooperació amb els ajuntaments per augmentar la
dotació de l’Institut de Qualificacions Professionals i per a
l’elaboració d’un pla de difusió i promoció de la formació
professional. I també per a la realització de seminaris i reunions
per augmentar la colAlaboració entre les conselleries amb
responsabilitats en formació. Aquest és un tema que ens
preocupa especialment al Partit Socialista, la formació
professional, perquè ens sembla que a la nostra societat de
serveis hauria de tenir una especial cura en aquest tema. Per
això hem fet esmenes relacionades en què es puguin preparar
millor els professors, perquè puguin intercanviar experiències
didàctiques i fer reunions entre si. Hem fet una esmena per a la
renovació informàtica i metodològica dels centres de formació
professional, una esmena humil, de 12.000 euros, d’afectació.
Per descomptat hem augmentat l’apartat que te a veure amb els
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programes de cooperació amb els ajuntaments, augmentant-lo
en 100.000 euros.

L’Institut de Qualificació Professional ens sembla que ha de
fer una tasca importantíssima, perquè d’ell en depèn
precisament com anirà el desenvolupament de la formació
professional, solament ha pujat aquest any un 3,5%. Nosaltres
li hem fet una esmena d’addicció i li hem augmentat el
pressupost en 12.000 euros, que és bastant minvat, però almenys
serveix per qualque cosa. Hem fet una altra esmena per a la
difusió i la promoció de la formació professional de 50.000
euros i després a aquesta darrera li vull parar un moment esment
perquè és una esmena pensada perquè es realitzin seminaris i
reunions per augmentar la colAlaboració entre les conselleries
amb responsabilitats en formació, els empresaris i els centres de
formació professional. Ens sembla que precisament la
permeabilitat del sistema educatiu i laboral hauria de ser molt
més gran del que és perquè això donaria molt més impuls a la
formació professional.

Al programa 421H li hem fet una esmena, el programa
d’inspecció, de vegada ho feim a aquest programa. Hem fet una
esmena d’addicció de 18.000 euros per al foment de la
formació, l’intercanvi d’experiències i les reunions entre els
inspectors. Ens sembla que aquest personal, aquestes persones
són fonamentals a l’hora d’assegurar la qualitat del sistema
educatiu i està bé que li destinem una part important de diners.
També li hem fet una altra esmena, me pensava que només era
una, per augmentar l’ús de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació en el sistema educatiu de la
comunitat. 

Em queda el programa 423A, beques i ajuts. Ens sembla
molt important i hem fet dues esmenes. Una pel que fa als ajuts
per fomentar la formació musical i teatral. Hem fet una esmena
d’addicció, la 8980 de 60.000 euros i després hem fet una altra
esmena, que ens sembla bàsica, fonamental i que és per donar
suport a les (...) de Balears de 80.000 euros.

I ara sí per acabar, l’últim bloc d’esmenes que hem fet, el
constitueixen dues esmenes també importantíssimes. Les
argumentaré poc perquè l’argumentació cau pel seu propi pes.
La primera és una esmena al subconcepte 22900, despeses de
funcionament dels centres escolars. Com hem demostrat fins la
sacietat, només fa falta mirar l’executat d’aquest any, el mes de
juny s’acaben els diners destinats al funcionament corrent dels
centres. L’any passat vàrem fer una esmena en aquest mateix
sentit i pels mateixos motius, aquest any per sort per al sistema
educatiu s’han pagat les despeses, però el pressupost continua
sent absolutament mentider. Per tant, nosaltres hem fet una
esmena d’addicció de 2.200.000 euros, que és el que ens sembla
que s’ha d’augmentar perquè pugui pagar-se adequadament el
funcionament corrent dels centres.

I la darrera i amb molt de gust, després de les declaracions
del Sr. Conseller d’ahir, jo estic disposada a transaccionar-la
amb el Partit Popular si estan disposats a fer-ho, és una esmena
d’afectació amb l’objectiu d’establir programes de reutilització
dels llibres i material didàctic, enfocats a aconseguir la gratuïtat
dels llibres de text. Jo l’he feta de 250.000 euros i el Sr.
Conseller ahir va dir que segurament n’hi dedicarien 150.000,
però vaja ja aniria bé.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el seu portaveu Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot que vull dir és que el
nostre grup valora molt positivament l’esforç de tots els grups
parlamentaris quant a la presentació d’un seguit d’iniciatives i
esmenes que entenem nosaltres que totes tenen el mateix
objectiu, la millora del sistema educatiu de les nostres illes, però
que malauradament moltes d’aquestes iniciatives no podran ser
ateses quant a l’aprovació de l’esmena, per vàries raons
fonamentals i que no per repetides d’altres anys, tenen manco
pes.

Primer, quan la Conselleria d’Educació elabora un
pressupost, evidentment, ho fa de tal manera que suposa un
engranatge allà on tots els programes, totes les direccions
generals tenen el seu equilibri quant a les partides i açò
traslladat al global del pressupost de les conselleries del Govern
de les Illes Balears implica que aquest engranatge és molt més
gran i moltes de les esmenes afecten mitjançant baixes de
programes, de conceptes d’altres conselleries que de qualque
manera a nosaltres ens és molt difícil poder acceptar perquè
desequilibrarien tot el sistema pressupostari i, per tant, aquesta
és una raó de pes. L’altra raó de pes és que moltes de les
iniciatives que es plantegen a través d’aquestes esmenes
entenem nosaltres que la Conselleria d’Educació les
desenvolupa d’una manera o d’una altra, estarem més o menys
d’acord amb els termes, amb els terminis, amb com es van
implantant, però entenem que la feina de la Conselleria
d’Educació i Cultura en aquest sentit és global i que afecta
moltíssimes de les qüestions que han plantejat aquí vostès.

Per tant, des d’aquesta valoració, en part positiva de la feina
realitzada i d’aquesta altra un poc més negativa, que moltes de
les esmenes no poden ser acceptades, pas a fer un repàs, no
massa exhaustiu, però m’he de posicionar sobretot en les
esmenes dels grups parlamentaris que m’han precedit en l’ús de
la paraula, i intentaré passar, quant a l’argumentació, per les que
m’han cridat més l’atenció, sobre les quals creim que s’ha de
posar un punt d’atenció quant als arguments que ens mouen a
votar-les en contra.

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, programa 321A, Direcció i Serveis Generals d’Educació
i Cultura, no podrem acceptar cap de les tres esmenes, primer
perquè entenem que, per exemple, la 8695, la conciliació
esmentada disposa de les partides adients per desenvolupar el
programa, ben igual que passa amb les subvencions a menjadors
i a transport que, al nostre entendre, estan dotades amb escreix.
Programa 321B, Ordenació i Innovació de Formació del
Professorat, entenem nosaltres que, per exemple, la 8750 en el
programa corresponent i en el 421I, que ja existeixen les
dotacions pertinents per desenvolupar el que es proposa a
l’esmena, ben igual que a la 8680, que fa referència a alumnes
amb necessitats educatives especials, que entenem nosaltres que
reben l’atenció necessària amb el crèdit pertinent en el programa
421I.
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Programa 421C, Planificació educativa i règim de centres
escolars, no podem admetre la baixa que proposa l’esmena
8752, perquè posa en perill altres programes que nosaltres
consideram també importants. I tampoc no podem admetre la
baixa quant a l’esmena de gratuïtat d’educació infantil.
L’esmena 8753, just fer un recordatori quant que va ser possible
aquesta gratuïtat infantil gràcies, precisament, a la iniciativa
d’un govern del Partit Popular.

Al programa 421G, Ordenació de la Formació Professional,
hi ha una esmena 8681, d’afectació, que nosaltres no podem
acceptar perquè la consideram insuficient. I al programa 422G,
Tecnologies de la informació i la comunicació, hi ha l’esmena
8754, i entenem que la baixa no és admissible, ben igual que
tampoc no és necessària una major dotació de la prevista per a
aquest programa.

A beques i ajuts passa el mateix, les dues esmenes que hi ha,
la 8738 i la 8755, partides insuficients o baixes inadmissibles.
Al programa 423B, Altres serveis a l’ensenyament, hi ha dues
esmenes, la 8641 i la 8756. Nosaltres entenem que els doblers
que es destinen al manteniment i al funcionament dels centres
docents de 590 milions d’euros, al que se li ha d’afegir després
tot el que impliquen les inversions de l’IBISEC, suposen una
partida considerable, en definitiva creim que si comparéssim el
que es gastava fa tres o quatre anys respecte del que es gasta
ara, creim que hi sortim guanyant en escreix en aquest sentit.

Passaré ara al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Programa 421A, Direcció i Serveis Generals d’Educació i
Cultura, la 9265, quadren d’educació, entenem que el Govern és
perfectament conscient de quins són, quins poden ser els
sistemes d’arribar a la comunitat educativa mitjançant aquesta
revista que s’editava a l’anterior govern o d’altres fórmules,
entenem que el Govern si creu que és necessària aquesta
iniciativa, la pot dur a terme perfectament. Ben igual que
l’esmena 9314, entenem que la baixa és inadmissible i ben igual
que l’alta, innecessària.

La 9273, nosaltres li proposam una transacció quant que la
partida sigui de 12.000 euros, si fos així la hi votaríem a favor
i, si no, li votarem que no. 8273, eh? No 9273, del programa
421A.

Un segon, que ho apunt.

A l’esmena 9418 no li podem donar suport perquè entenem
que ja és quasi innecessari en formació per fer-ho, tot i que, fins
i tot podríem arribar a pensar en segons quins termes de la
dubtosa legalitat de la iniciativa, si ens regíssim estrictament per
la llei de contractes de les administracions públiques.

Al programa 421B, Ordenació, innovació i formació del
professorat, hi ha un denominador comú que són baixes
inacceptables per part nostra, vull fer esment a la 9266, entenem
nosaltres que aquest programa té crèdit suficient i, per altra
banda, no hi ha concepte 64000 en el programa 423B, com
s’esmenta a l’esmena.

L’esmena 9267 entenem també que el programa compta
amb crèdits necessaris per afrontar la necessària integració de
la població immigrant, ben igual que les esmenes que fan
referència, les esmenes 9268 i 9269, al Pla d’educació infantil.

Entenem que els consells haurien de poder finançar els seus
projectes, almenys fer la previsió d’aquesta autonomia financera
amb els projectes que, de motu proprio, desenvolupin.

L’esmena 9270, risc d’exclusió escolar, entenem que la
partida de baixa no és admissible, tot i que, també, el Govern de
les Illes Balears desenvolupa una sèrie d’iniciatives per millorar
aquesta situació.

I ja finalment d’aquest programa, la 9271 i la 9283, ajudes
a associacions de moviments de renovació pedagògica o el
programa d’integració de l’alumnat immigrant, etc., etc.,
aquesta darrera, concretament, la baixa no la podem admetre i
a l’anterior entenem que mitjançant el règim de subvencions
generals contenen les ajudes pertinents.

Al programa 421C, Planificació educativa i règim de centres
escolars, hi ha ja un clàssic, diguem, les transferències de les
escoles infantils a la Conselleria d’Educació, l’argument és el
mateix que ja li van expressar l’any passat, per tant no el
repetiré.

La 9304, de mesures urgents per prestigiar l’ensenyament
públic, vostè ha dit que feim un atac a l’escola pública, bé, clar,
aquest és un discurs que entenem que vostès han de mantenir
viu, però que, evidentment, amb tots els respectes no té cap
credibilitat, és a dir, que el Partit Popular té en el punt de mira
l’escola pública perquè, vaja, no és cert de cap de les maneres,
i és un debat que jo entenc que vostès vulguin posar damunt la
taula, que estigui en els mitjans de comunicació, però els
nombres cantes i les accions també.

La 9272, el mapa escolar. El conseller ja ho va dir i nosaltres
li ho repetim, el mapa escolar s’està elaborant i confiam que en
breu el puguem tenir ja a disposició, el nou mapa escolar.

9275 del mateix programa 421C, ajudes a escoles d’adults,
entenem també que es poden acollir al règim de les ajudes
públiques que hi ha disponibles.

Pas al programa 421G, Ordenació de la Formació
Professional, l’esmena 9277, Institut de qualitat professional de
les Illes Balears, entenem que gaudeix dels crèdits adients per
desenvolupar les tasques que té encomanades. L’esmena 9408,
de foment de la Formació Professional, quant a millorar la
formació de tècnics en so i imatge de la Radiotelevisió de les
Illes Balears, és un criteri que nosaltres compartim
absolutament però que, evidentment, no li podem votar
l’esmena, ben igual que la 9280, mòduls de Formació
Professional, que entenem que hi ha els crèdits necessaris per
desenvolupar-se.

Pas al programa 421H, inspecció educativa. Jo li pregaria,
president, com que m’he de posicionar sobre tot, tal vegada
necessitaré una mica de temps, però acabaré prest, eh?

EL SR. PRESIDENT:

En principi no som estrictes amb el temps fixat, perquè
entenem que les esmenes s’han de defensar.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
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El programa 421H, Inspecció educativa. L’esmena 9317,
que proposa la qüestió de les jornades de participació de la
comunitat educativa, la baixa no la podem acceptar i entenem
que la conselleria té la voluntat, els mitjans i els mecanismes
necessaris per donar compliment a la idea que vostè proposa a
la perfecció.

El programa 422A, Educació pública. L’esmena 9287,
creació d’un coordinador de convivència. És una idea
interessant, li vull dir que el Partit Popular la considerarà de
cara al futur, i si l’observatori ho creu adient, previ estudi de la
seva necessitat o idoneïtat, no descartam que es pugui posar en
marxa.

L’esmena 9288, aplicació de personal docent, mesures de
conciliació de la vida familiar i laboral, li he de dir que aquestes
mesures es troben en fase de negociació i, si hi ha acord,
entenem que el Govern de les Illes Balears habilitaria els crèdits
necessaris per tal de donar compliment a aquesta iniciativa.

El programa 422B, Educació concertada i altres
ensenyaments. No compartim l’objecte d’alta i la baixa és
inadmissible.

El programa 422G, Tecnologies de la informació i
comunicació. Hi ha l’esmena 9319, que és dotació i renovació
d’equips informàtics. Creim que l’afectació és innecessària, ja
que aquest és precisament l’objectiu del programa.

El programa 423A, beques i ajuts, foment de
l’associacionisme estudiantil a secundària, es pot estudiar de
cara al futur, ara mateix la veritat és que ens sembla difícil
prendre una determinació concreta en açò, però es pot
considerar en el futur.

Programa 423B, Altres serveis a l’ensenyament. L’esmena
9293 proposen un augment de les despeses en els centres
públics. Jo li vull recordar que aquest augment de les despeses
ja implica un 4,6% respecte de l’any passat, per tant l’augment
hi és. Ha comentat també, a continuació, si no ho tenc mal
apuntat, l’esmena 9335, de supressió del programa 423B,
evidentment és una iniciativa que no podem compartir de cap
manera.

Pas ja a les esmenes del Grup Parlamentari Socialista. En el
programa 421A, Direcció i Serveis Generals d’Educació i
Cultura, la primera, la 8958, entenc que el to de broma en què
ho ha fet la portaveu, però bé, destinar 3.600 euros per a
processos d’informació i ordinadors, entenem que és molt poc
i, evidentment la conselleria se’n gastarà bastants més per donar
compliment a aquest programa. Aquí hi ha un altre
denominador comú que nosaltres entenem que és important per
tal de votar que no al conjunt de totes les esmenes, i és que la
majoria de les esmenes comprometen crèdits de despeses
plurianuals per pagar la construcció de centres escolars i
educatius precisament compromesos durant l’anterior govern
del pacte de progrés, per tant, si donéssim sortida a aquestes
esmenes, totes aquestes iniciatives podrien quedar
compromeses, evidentment nosaltres no li podem donar suport.
Ben igual que a les esmenes 9090, 9091, etc., etc., nosaltres
podem entendre que siguin necessàries les obres que proposen
vostès en aquests centres, primer les baixes posarien en perill
escoles que, com dic, estan acollides a aquesta despesa

plurianual del pacte de progrés, però així i tot si el mapa escolar
diu que és necessari, l’IBISEC executaria les obres pertinents.
Ben igual, però li he de dir que la quantia que es proposa en
aquestes esmenes resulta del tot insuficient.

L’esmena 8986, la qüestió de reparacions necessàries per
temes de vandalisme i tal, jo no sé si vostè havia pensat en
algun exemple concret, però si pensava, per exemple, en Mata
de Jonc, li hem de dir que està absolutament en procés de
solució.

Programa 421B, ordenació, innovació i formació del
professorat, hi ha l’esmena 89612, jornades d’intercanvi
didàctic, es proposa una partida de baixa que no l’hem sabut
trobar o que no l’entenem, perquè és inexistent i, per altra
banda, l’alta la trobam inadequada per a l’objectiu pretès.

La 8962, de formació del professorat, passa el mateix, la
baixa és inexistent i entenem que el programa està ben dotat per
escometre l’acció que té encomanada. Per exemple, vull
esmentar també la 8967, subvencionar aules externes a alumnes
en situació de conflicte i absentisme, passa el mateix, la partida
de baixa, al nostre entendre, no és correcta, i si fes referència a
programes relatius a política lingüística, no li podem acceptar
tampoc la baixa. L’argumentació sobre les ajudes als moviments
de renovació pedagògica ja l’he feta a l’esmena corresponent
del PSM, no la repetiré aquí.

Programa 421C, planificació educativa i règim de centres
escolars. La 8968, mapa escolar, agraïm aquest interès, però el
mapa escolar s’elabora pels mateixos tècnics de la conselleria,
per tant aquesta despesa o aquesta encomana no faria falta.
L’esmena 8970, dotació informàtica a centres d’adults, entenem
que el programa 422G disposa dels crèdits adients per
desenvolupar aquesta iniciativa que vostè proposa.

Programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària. L’esmena 8971, finançament de l’Institut de
desenvolupament i qualitat del sistema educatiu, entenem que
també disposa de les partides adients i no podem admetre les
baixes en política lingüística que vostè proposa en aquesta
esmena.

Programa 421G, ordenació de la Formació Professional.
Entenem que totes les esmenes d’aquest programa es poden
assumir des dels programes i les accions que la Conselleria
d’Educació pretén dur a terme. Ben igual que, per exemple, les
esmenes 8973 o 8976, per esmentar-ne dues, de renovació
informàtica, ho fan els tècnics de la Conselleria d’Educació i el
mateix amb el Pla de difusió de Formació Professional, amb la
qual cosa aquesta esmena és innecessària.

Programa 421H, inspecció educativa. L’esmena 8978 de
foment de la formació, intercanvi d’experiències, etc., em
sembla bé, però li proposaríem una transacció a l’alta de 30.000
euros, entenem que la partida que vostè planteja no és suficient
i si acceptés una esmena a l’alta de 30.000 euros li diríem que
sí.

Programa 423A, beques i ajuts. Hi ha dues esmenes, una de
transferència a ajuntaments per a foment de música i teatre,
entenem que el programa corresponent té el crèdit necessari per
donar-li suport.
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I, finalment, el programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament. Les baixes no són admissible en el cas de la
8982, i en el cas de la 8983, entenem que el subconcepte és
incompatible amb l’objecte pretès, amb la qüestió de la gratuïtat
de llibres, el conseller ha dit clarament quina és la intenció del
Govern i quines són les possibilitats que té aquesta comunitat
autònoma per donar solució a aquesta qüestió i, per tant, tampoc
no hi volem insistir.

Crec que no em deix res, és ver? Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Torn de rèplica. La Sra. Rosselló té la
paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc voldria fer un
aclariment que ja he intentat fer arribar a la Mesa, respecte
d’una esmena, concretament la 8750 que ha presentat el nostre
grup, que a l’hora de la motivació i a la defensa que jo he fet en
el meu primer torn, no és l’adequada, la qual cosa és per si
d’alguna manera es podria acceptar que la motivació és diferent
i per si ara podria defensar aquesta esmena. No sé si ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure. La portaveu d’Esquerra Unida diu que s’ha de fer
una correcció a l’esmena 8750.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, senzillament que la motivació que s’expressa a l’esmena
no és la correcta, hi ha hagut una equivocació a l’hora de fer la
motivació que m’ha dut també, a mi, a l’hora de defensar-la,
defensar una motivació diferent de la motivació que en realitat
és, l’únic que deman és si puc modificar la motivació d’aquesta
esmena. No sé si ... He fet arribar a la Mesa precisament aquesta
situació que havia trobat, si no hi ha cap problema, jo ara explic
que la motivació no és aquesta, la motivació d’aquesta esmena
és precisament que, com que hi ha hagut una baixada de la
partida pressupostària a corporacions locals, a ajuntaments, per
a les escoletes infantils, nosaltres feim una esmena de
substitució, de concretament 1 milió d’euros, per dedicar a les
corporacions locals per poder dur endavant escoles infantils.

No sé si m’he explicat o si m’han entès. Si se m’accepta
això, ho dic perquè en quedi constància al Diari de Sessions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està, molt bé.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, idò, dit això, passant al torn de rèplica, molt breument
vull dir que no em sorprèn que el grup Parlamentari Popular no
ens hagi acceptat cap ni una de les esmenes que hem presentat,
tenint en compte que, evidentment, no ho considera o no estam

en la mateixa línia d’entendre el que ha de ser l’educació
d’aquestes illes i, sobretot, entenent que nosaltres creim que els
doblers hi són, el que passa és que les prioritats que té el Govern
són diferents de les que nosaltres consideram que haurien de ser,
per tant, creim que una de les prioritats importants, ja que es
disposa d’un pressupost determinat que s’ha fet a través
d’endeutament o del que sigui, però que existeix, entenem que
s’hauria de dedicar a aquestes propostes que nosaltres hem fet.

I només dir una cosa molt puntual al Sr. Gornés. Nosaltres
creim que almenys amb les esmenes respecte del que és el
manteniment dels centres educatius, creim que tenint en compte
l’experiència que hem tengut en aquesta legislatura convendria
que fessin una esmena real, i el que s’ha presentat aquí és un
pressupost que no és real amb la necessitat que existeix en el
manteniment dels centres, amb la qual cosa esper que durant
l’any no hi hagi cap problema perquè els centres públics puguin
tenir totes les seves despeses de funcionament en marxa, perquè
si no, Sr. Gornés, nosaltres li recordarem que vostès no han fet
el pressupost que pertocava i per tant li recordarem si després no
hi ha doblers per poder pagar aquests centres. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Intentaré replicar tot el que pugui a
l’exposició del Sr. Gornés, tenint en compte que serà difícil
entrar a tots els detalls, perquè hi ha moltíssimes esmenes.

Primer de tot li vull agrair les paraules inicials valorant la
nostra tasca com a oposició d’intentar millorar aquests
pressuposts, és a dir que li valor, el que no entenc són els
arguments perquè després no es treu la conseqüència lògica
d’acceptar les coses que siguin acceptables, a part que açò
modifica l’equilibri dels pressuposts, jo al Sr. Gornés li vull
recordar que els primers pressuposts que va presentar aquest
govern per al 2004, el mateix govern es va autoesmenar i per
tant s’hi van incorporar esmenes i no va passar absolutament
res, per tant jo aquesta argumentació no la veig raonable.

L’altra argumentació per a no acceptar la majoria d’esmenes
és que són iniciatives que ja s’estan fent. Doncs hi ha
iniciatives, Sr. Gornés, que no s’estan fent, no s’està fent cap pla
de valoració de la funció docent, no s’està donant suport a la
immersió lingüística, no s’està fent cap pla per prestigiar
l’escola pública, per tant no són iniciatives, ni molt manco, que
s’estiguin fent. Açò quant a la intervenció inicial,
l’argumentació global que ha fet el Sr. Gornés.

Si entram ja a la concreció de les esmenes, comencem, i ja
dic que no podré ressenyar-les totes perquè no m’ha donat
temps ni tan sols a prendre nota de totes, però sí de les que hagi
pogut recollir. En primer lloc, m’ha parlat de Quaderns
d’Educació, diu aquesta revista, anava a dir revisteta i s’ha
corregit, encara sort, aquesta revista de l’anterior govern jo li
vull recordar que no és una revista que vagi crear l’anterior
govern, sinó que la va crear el conseller Ferrer a l’any 98, i que
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sí que l’anterior govern va considerar que s’havia de mantenir
perquè era una eina que era valoradíssima pels centres, que cada
mes informava cada un dels centres del que es feia a la resta i
era una eina bastant interessant que ha desaparegut i no ha estat
substituïda per cap altra. Bé, per tant, l’argumentació en aquest
sentit cau per propi pes.

Hi ha hagut una cosa que m’ha preocupat quan vostè ha dit
que la valoració social de la funció docent era innecessària. Jo
crec que això és greu, això és el més greu que ha dit vostè a tota
la intervenció, perquè considerar innecessari que des de la
Conselleria d’Educació es faci el possible per prestigiar la
funció docent és no conèixer la problemàtica que tenen els
docents en aquest moment. Esper que hagi estat un lapsus
linguae i que a la seva intervenció corregeixi aquesta afirmació,
perquè la veritat és que és greu.

Quant a la transacció que m’ha presentat a l’esmena 9273
d’aquest pla per prevenir el bullying, l’assetjament escolar,
naturalment que li accept la transacció, més val 12.000 euros
que cap i, encara que nosaltres posàvem més doblers per tirar-ho
endavant, li accept la transacció perquè crec que és positiu
avançar en aquest sentit.

Quant a les esmenes que no m’accepta, referides al fracàs
escolar, nosaltres el que demanàvem eren actuacions concretes
i no com s’està fent des del Govern, congressos que treuen unes
conclusions alAlucinants per ineficaces i absurdes i que després
ni tan sols hi ha cap aplicació, per tant demanàvem polítiques
concretes i no polítiques d’escenari, que és el que es fa quant al
fracàs escolar fins a aquest moment per aquest govern.

Hi ha un tema que la veritat no sé com vostè pot dir que
l’educació infantil aquest govern està fent el possible, educació
infantil de 0 a 3 anys, està fent una línia de suport quan ens
trobam que hi ha hagut una retallada absolutament dràstica
d’aquest concepte, d'1.400.000 euros que més o manco s’havien
arribat a donar l’any passat, a través de distints programes es
passa a 220.000 euros enguany, una tallada absoluta. Per tant,
i a més el conseller d’Educació va reconèixer aquí, a la
compareixença de pressuposts, que això era un tema que anaven
abandonant, així de clar. Per tant, nosaltres com que creim que
s’ha de potenciar l’educació infantil, que és obligació d’aquest
govern potenciar l’educació infantil, perquè, a més a més, des
d’un caire pedagògic, tothom accepta que una bona educació
infantil afavoreix resultats acadèmics millors a les posteriors
etapes educatives, creim que aquesta abandó de les seves
responsabilitats del Govern de les Illes Balears ens passarà
factura a tots i voldríem que açò es corregís.

Totes aquestes esmenes que tampoc no ens accepten, de
colAlaboració amb els ajuntaments per al cens de població
immigrant, de plans conjunts o els alumnes amb risc d’exclusió
escolar, és perillós que no tirin per aquest camí. La Conselleria
d’Educació per ella tota sola no podrà aconseguir mai una
inserció social efectiva, ni tampoc recuperar els alumnes amb
risc d’exclusió escolar, per tant la colAlaboració amb els
ajuntaments és cabdal. Tornar enrera, no seguir per aquest camí
que va iniciar l’anterior govern és molt perillós i crec que se
n’adonaran i si no ja en parlarem.

Quant a les esmenes al suport dels plans que du a terme el
Consell de Menorca, diu que açò ho ha de finançar el Consell de

Menorca. Jo li vull dir que el Consell de Menorca no té cap
obligació ni una, perquè no té les competències en educació
transferida, de dur per endavant programes educatius, els du
perquè no els fa el Govern de les Illes Balears que té les
competències. Per tant, ja que el Consell de Menorca assumeix,
és a dir, supleix el Govern de les Illes Balears en allò que el
Govern no fa, crec que, com a mínim, un suport econòmic de
colAlaboració se li hauria de donar; jo crec que seria de justícia
i crec, a més, estic convençut que si no hi hagués un diferent
color polític se li donaria, com hem vist en altres àmbits.

Quant al suport a associacions de moviments de renovació
pedagògica, Sr. Gornés, ja sé que hi ha una Ordre d’ajudes; el
que passa és que abans es rebien moltes més ajudes que ara. Ja
sé que som moltes vegades crítics amb vostès, però la
democràcia no és discriminar segons les idees, sinó també donar
suport a tothom encara que no comparteixi les teves idees. Açò
és una realitat i per tant aquí vull que consti.

Quant al traspàs de les escoles infantils, que encara estan
adscrites a Presidència i Esports, a la Conselleria d’Educació
que és el seu cos lògic, jo no ho duc aquí, però li podria llegir el
que vostè mateix deia quan feia una esmena exactament igual a
l’anterior govern perquè es traspassessin, vostè mateix. Bé,
supòs que les coses han canviat, l’anterior govern va obrir un
procés, jo en vaig ser part directa per a aquest traspàs, no va
arribar a bon port però estava molt avança; jo pensava que
aquest Govern, ja que ho havia exigit al govern del pacte de
progrés, el Partit Popular ara culminaria el procés que el pacte
de progrés va iniciar. Es veu que les coses es veuen diferents si
s’està a l’oposició o al govern.

Un altre tema que me sembla greu, que és la intervenció que
ha fet damunt la necessitat o no de prestigiar l’educació pública.
Vostè diu que el Partit Popular no fa cap campanya de
desprestigi de l’educació, bé, no en parlarem aquí, ja n’hem
parlat a ple i en tornarem parlar a plenari; jo li dic que sí, per
activa i per passiva, i això té conseqüències dins la població. Per
tant, volem invertir aquesta tendència i per açò li demanàvem
que fessin una campanya de prestigi de l’educació pública, cosa
que veig que no estan disposats a fer.

A veure, referent al mapa escolar, vostè diu que l’estan fent.
Jo açò ho he sentit des que som en aquest Parlament, sempre els
deman a plenari, a comissió, en debat de pressuposts, que
realitzin el mapa escolar, i diu que hi ha el compromís que
l’estan fent. Idò jo li deman que votin a favor, perquè com que
jo no he posat ni un sol euro, sinó simplement un compromís
polític de fer-ho, votin a favor, que no els costarà un duro, però
almanco hauran assumit públicament el seu compromís.

No estic gens d’acord amb el que m’ha dit quant a les
associacions d’adults, no me sembla correcte que me digui: ah,
és que es poden acollir a la convocatòria de subvencions; les
associacions d’adults no són unes associacions normals,
corrents, són associacions que duen el pes amplíssim del que és
l’ensenyament d’adults en ensenyaments no reglats i
ensenyaments complementaris o informals. Llavors, necessiten
un suport especial perquè fan una feina que també supleix, en
molt, les mancances de la Conselleria d’Educació. Per tant,
aquest suport especial és el que els demanam que vostès no
estan disposats a donar.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 58 / fascicle 3 / 14 de desembre del 2005 1351

 

Rallem ara de l’Institut de Qualificació dels Professionals de
les Illes Balears, diu vostè que tenen crèdit suficient per fer el
que nosaltres demanam que facin. Idò, per què no ho fa? Açò és
el que me preocupa, per què no ho fa, l’any passat ens varen
acceptar una transacció, li vàrem acceptar una transacció a una
esmena nostra en el mateix sentit, que jo li muntava el
pressupost, el que ens preocupa és que no s’està avançant en
l’homologació de les qualificacions professionals, no s’ha
avançat en absolut. Per tant, bé, a jo, me preocupa més ara que
me diu que ja tenen prou doblers; per tant, si tenen prou doblers
per fer-ho i no ho fan, hi haurà una altra motivació, haurem de
pensar que no hi ha interès polític per fer-ho, no ho sé.

Bé, no ens ha acceptat cap de les esmenes quant a formació
professional, jo crec que suposaven algunes d’aquestes un avanç
important, vostès sabran per què no ho han fet.

Anem a l’esmena que rallava del disseny de la política
educativa, de les jornades de disseny de la política educativa.
Vostè m’ha dit que això era interessant, m’acceptava la baixa i
fins i tot me diu: el Govern té voluntat de fer-ho i té mitjans per
fer-ho, textualment; i jo també li deman: i per què no ho fa idò?
Per què no ho fa idò si té voluntat de fer-ho i mitjans per fer-ho?
No ho sé, haurem d’esbrinar quines dificultats esotèriques hi ha
aquí, perquè si ja té voluntat i té mitjans, no fer-ho és
estranyíssim.

Quant a la creació del coordinador de convivència diu que
és una cosa interessant que s’ha d’estudiar; llavors li deman que
hi voti a favor, jo no hi faig quantificació econòmica, no hi pos
un sol euro, si és interessant ho votin a favor. I com que no
costa res, almanco els centres podran decidir si creen aquest
coordinador de convivència que ara no està dins normativa i per
tant s’hi posaria si açò s’aprovés.

Quant a les mesures de la conciliació de la vida familiar i
laboral, en aquest sentit vostè m’ha dit que estaven en fase de
negociació i per tant supòs que si ho negocien és perquè ho
volen fer; jo no faig una quantificació econòmica d’això, per
tant votin a favor i hauran assumit un compromís públic i
parlamentari i pressupostari de fer-ho en el moment que hi hagi
aquest acord amb els sindicats, si no perdonin, però ens hauran
creat molts dubtes.

A veure, quant a equips informàtics, vostè me diu que ja
s’està fent això, i jo li dic que el que s’està fent són anuncis
d’aparells de darreríssima generació, ja siguin pissarres
electròniques, carros, que després hi ha dos, tres, 400 que les
tenen, però no hi ha una constant renovació i nova dotació de
centres que és el que en realitat és necessari en aquests
moments.

Quant al foment de l’associacionisme dins els estudiants de
secundària, diu que ho estudiarà, jo no diré res més. L’any que
ve li demanaré si ho ha estudiat és l’únic comentari meu al
respecte, l’any que ve ja li demanaré si ho ha estudiat.

Quant a l’augment de despesa de dotació als centres públics,
vostè me diu que hi ha un augment d’un 4,6%; però és que, Sr.
Gornés, amb l’execució dels pressuposts resulta que a l’octubre
s’havia gastat més que el que s’ha pressupostat enguany, tot i
l’augment. Per tant, és lògic que si se sap fer una regla de tres,
que jo la sé fer i vostè també, no bastarà, si l’any passat a

l’octubre s’havia gastat més del que enguany es pressuposta, és
absolutament lògic que els doblers no bastin. I no és mala fe ni
mala intenció dir-ho, és simplement una constatació d’uns
nombres que ens han donat vostès.

Quant a les esmenes d’immersió lingüística no ens n’han
acceptat cap de les dues, no volen donar suport a la immersió
lingüística en els centres públics ni en els centres concertats; jo
crec que això és greu perquè es demostra la doble mesura que
prenen vostès, és a dir, es dóna un suport específic, especial,
amb dotació de més professorat, als centres que opten per això
de la doble llengua, d’açò de dos mestres per aula, en canvi als
centres que opten per una immersió lingüística volen no els
donen suport específic. Doncs bé, ja queda constància d’aquesta
doble mesura que tenen vostès.

I acabaré quant a l’esmena 9335, que és la primera que he
fet, que fa referència a aquesta partida destinada a subvencions
a centres concertats per obres. Miri, Sr. Gornés, jo li dic, i no
serà el debat d’avui, serà el debat de plenari, o sigui quan sigui,
que aquesta ordre no la podran aplicar, és una ordre ilAlegal, fins
al punt que en el Consell Escolar hi ha hagut problemes
seriosos, vostè ja ho deu saber. Per tant, ja li dic que abans posar
doblers a una ordre que no està ni aprovada i que tendrà
problemes legals per aprovar-la, retirin, acceptin la meva
esmena i que se suprimeixi aquesta partida, perquè si no, en
definitiva, el que farem és posar doblers ficticis damunt els
pressuposts.

Crec que ja he exposat a la meva rèplica tot el que havia de
dir i gràcies per la seva paciència, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Alberdi, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. No, Sr. Gornés, a les nostres
esmenes no hi ha cap afectació que vengui d’una altra
conselleria, ni una, perquè a mi m’agrada escoltar els consells
i vostè l’any passat me’n va donar un en aquesta comissió, i ens
va dir que, home, que les esmenes s’havien de justificar millor.
I jo li vaig donar la raó i aquest any ens hem esforçat per
justificar-les millor i ens hem esforçat per fer-les acuradament,
de tal manera que l’argumentació no pogués ser que traiem els
diners d’una altra partida, quan n’hi ha en aquests pressuposts
generals per treure-los, però nosaltres no els hem tret de cap
lloc. Això el primer.

I el segon, jo també li agraeixo que aquest any també
l’argumentació de la negació de les nostres esmenes hagi estat
més acurada per part seva, però jo crec que aquesta conselleria
té dos greus problemes amb aquest pressupost, dos gravíssims
problemes que vostè ha posat de manifest aquí clarament: el
primer és que vostè em diu que, per exemple al programa 455B
no hi ha el subconcepte 64000, naturalment que hi és i és a la
pàgina 305. El que passa, Sr. Gornés, és que vostè ha fet una
cosa molt mal feta, que l’ha feta el seu conseller primer, que és
que vostès no han fet cas, s’han saltat a la torera precisament
l’únic document que era important, que són el paper, que és el
document que es registre en el Parlament i queda qualificat per
la Mesa. Per tant, quan vostè parla de què no existeixen aquestes
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partides comet un error fonamental que jo vaig intentar dir-ho
al Sr. Conseller fa quatre setmanes exactament, a la
compareixença, perquè em semblava que el mínim que hauria
de fer és dir: escolti, ens hem equivocat, vengui, miri, això és
exactament i passar-ho en paper, tornar-ho registrar, demanar
això, perquè si no, si nosaltres haguéssim volgut, haguéssim
pogut muntar un escàndol d’això. No en van fer ni un, ni tan
sols una declaració, el que em sembla ja el súmmum és que
vostè argumenti les seves esmenes sense haver-s’ho mirat ni
vostè mateix amb coses que són al paper i que no són al CD. Per
favor, Sr. Gornés, aquesta la primera.

I la segona, quan me diu que són afectacions que depenen de
coses que ja estan compromeses, aquest també és un problema
del pressupost i aquest és el segon problema del pressupost.
Quan vostès diuen que hi ha x diners per a inversions de
caràcter immaterial, facin el favor de detallar-les i llavors no
tindrem aquest problema, no els farem afectacions que realment
no es puguin fer, aquesta la primera i la segona aquesta.

Perdoni que me posi així, però m’ha costat molt d’esforç
això, molt d’esforç això; li vaig dir al Sr. Conseller: Sr.
Conseller això està malament, ell es va disculpar, va dir: no es
preocupi, s’arreglarà immediatament. No s’ha arreglat res, però
no solament no s’ha arreglat res, sinó que jo, seguint la
normativa i el que em sembla que he de seguir, que així mateix
li vaig dir al seu secretari general de la conselleria, resulta ser
que ara em donen com a argumentació que no hi ha uns
conceptes que són al paper, és que és el súmmum.

Bé, per descomptat, quant a la transacció li acceptaré
encantada, sobretot si es tracta de destinar més diners. I quant
a les argumentacions de la resta d’esmenes, Sr. Gornés, jo ja li
he dit al començament, miri, nosaltres, els diners sempre
representen el que ideològicament un vol aconseguir, no?
Llavors, quan nosaltres li diem que ens sembla que no es
destinen suficients diners, per exemple a funcionament corrent
dels centres, que això fa que siguin uns pressuposts mentiders
perquè després igualment ens gastem els diners i que seria bo
corregir-ho precisament perquè el pressupost serveixi pel que ha
de servir, quan li diem que seria bo que es dediqués una partida
també humil, perquè (...) a coordinar-se per exemple amb la
resta de conselleries amb temes que tenen a veure amb la
formació professional; o feim una sèrie d’esmenes, vuit
concretament, en temes de formació professional perquè ens
sembla que totes són petites, totes són d’afectació i que això li
donarà més impuls a la formació professional, que realment en
tenim un de problema. Quan li diem que es donin més diners o
s’inverteixin més diners per a l’educació infantil, tant per
estudiar la seva realitat com per fer més escoletes. Totes
aquestes coses són denegades totes dient-nos que ja es fan amb
el pressupost de la conselleria, jo li he de dir que no, que no es
fan amb el pressupost de la conselleria, com no s’han fet l’any
passat ni segurament es faran aquest any, perquè vostès no estan
d’acord amb això, no hi estan d’acord, tenen unes altres
prioritats.

No li volia dir més que això i comentar-li que, efectivament,
els pressuposts amb l’IBISEC el Sr. Conseller els ha pogut tant
l’any passat com aquest, com que havien augmentat, però quan
els estudies bé i els analitzes bé, com crec que hem de fer els
portaveus quan ens posam a discutir-los, te n’adones que el

pressupost d’aquesta conselleria ni tan sols arriba al pressupost
del 2004, que vostès ja varen fer. I aquesta és la realitat, així és.

Res més, Sr. Gornés.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies. Bé, per passar a contestar amb un to més
assossegat, jo entenc que la Sra. Alberdi s’enfadi, de vegades té
un caràcter valent, però bé, jo crec que les coses s’han de veure
amb la perspectiva i amb la distància que pertoca.

Passant a contestar molt breument els comentaris d’Esquerra
Unida; feia referència al pressupost, a les partides necessàries
per al manteniment dels centres, és una cosa també recurrent per
part del PSM. Nosaltres entenem que l’augment és el que la
Conselleria d’Educació i Cultura ha considerat pertinent per
donar compliment a les necessitats d’aquests centres, però
també hem d’entendre que el pressupost és un instrument viu,
no és un motlle fix i que, en funció de les necessitats i en funció
de les urgències que puguin sortir, es poden trobar els mitjans
per tal de donar satisfacció a les necessitats que es puguin
plantejar. O sigui que tampoc no és tan dramàtica la cosa.

Passant a la qüestió del PSM, la revista Quaderns
d’Educació és cert que la va començar un govern del Partit
Popular, amb el Sr. Ferrer al capdavant de la conselleria, i anava
a dir revisteta, és cert que anava a dir revisteta, perquè durant
l’anterior legislatura es va convertir en una espècie de revista,
no, en una espècie de passarelAla de personatges, de polítics del
pacte de progrés, que ens venien a contar un poc la vida. I és per
açò que jo tenia aquesta imatge i és per açò que no l’he feta la
menció, però bé, com que vostè m’ha incitat a tornar caure
damunt el tema, doncs bé, ara li faig aquesta explicació perquè
tengui el context en el qual s’havia generat.

Torna a insistir en què el Partit Popular creu que és
innecessari prestigiar la funció docent; però si ha estat un
govern del Partit Popular qui ha equiparat sous, qui ha
augmentat els sous de tots els docents i qui defensa, a través
d’esmenes a la LOE, precisament aquesta recuperació de la
dignitat del professorat. És que no sé de què me parla vostè,
som nosaltres els que realment duim unes iniciatives i tenim una
idea molt clara que s’ha de recuperar aquesta apreciació i aquest
respecte cap als docents, és que jo no acab d’entendre segons
quins raonaments que vostès plantegen aquí.

Ben igual que va ser un govern del Partit Popular qui, i a
més pioner a tot l’Estat, va impulsar la gratuïtat de l’educació
infantil i ens deien que estàvem bojos, vostès ens deien que
estàvem bojos, i ara se n’omplen la boca.

Inserció social. Nosaltres entenem que aquesta matèria s’ha
d’escometre des de totes les conselleries que tenguin alguna
cosa a dir o alguna a decidir sobre aquesta qüestió d’una forma
transversal, i així ho hem dit, me pens que al llarg d’aquesta
legislatura n’hem rallat unes quantes vegades d’aquesta qüestió,
i sempre els hem insistit que des del Partit Popular tenim
aquesta visió de globalitat, que la Conselleria de Treball, la
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Conselleria d’Educació, totes aquelles que tenguin qualque
cosa, la de Presidència, totes aquelles que tenguin qualque cosa
a dir o a aportar per tal de millorar aquesta situació.

Entenem que, per altra banda, els moviments de renovació
pedagògica tenen els crèdits, torn a insistir, suficients per
desenvolupar la seva tasca a la perfecció.

I, perdó, faig una passa enrera, prestigiar l’educació pública
també té molt a veure amb la qüestió de prestigiar l’ofici dels
docents. Sr. Diputat, si féssim la comparativa dels pressuposts
que es dediquen a inversió pública respecte del que es feia fa
dos o tres anys, veurà, li he dit per activa i per passiva, que
aquest govern té dues prioritats quant a l’acció política a les
Illes Balears, una és l’educativa i l’altra és la sanitària; i en la
l’educativa no me pot negar que s’ha millorat moltíssim, estam
parlant de quasi un 40% més de pressupost del que teníem fa
dos o tres anys. I molts d’ells destinats a obres i infraestructures
públiques, per tant, jo tampoc no m’acab de situar, què és el que
vol fer vostè entendre a la gent que pugui estar interessada en
aquesta matèria quant a aquest atac furibund cap al Partit
Popular.

Educació d’adults. Jo li vull assegurar que tindran el mateix
suport que han anat rebent fins ara i que no es pretén variar la
política en cap moment. I una prova molt clara la tenim amb la
tramitació de la llei, Sr. Diputat, que jo crec que estam arribant
a un grau de consens que, bé, no vull dir que sigui inèdit en
aquesta casa, però crec que les aportacions que són vàlides i que
entenem nosaltres que s’han de contemplar a la llei s’estan
adoptant sense absolutament cap problema, per tant la voluntat
del Partit Popular i del Govern de les Illes Balears està més que
clara.

Tornam a un altre tema recurrent, també, jornades de
participació de la comunitat educativa. Jo no li vull fer el seguit
d’accions públiques, públiques eh, que ha fet el Govern de les
Illes Balears cap a la comunitat educativa, en forma de
seminaris, en forma de jornades, en forma de congressos, al qual
vostè mateix i jo hi vam poder participar, estam parlant de grans
esdeveniments també, però si baixéssim l’escala segur que
trobam fluxos de comunicació i d’intercanvi que funcionen a la
perfecció, Sr. Conseller, jo almanco ho crec així.

Vostè diu que no podrem aplicar la subvenció als centres
concertats. Miri, jo reconec que tenc més fe en el conseller
d’Educació que en la seva predicció, i m’haurà de permetre que
almanco me reservi aquesta confiança, ho dic perquè el
conseller d’Educació, que és un home de dilatada i provada
experiència política, no crec que es fiqui dins cap esbarzer sense
saber on s’ha ficat.

I quant al PSOE. Jo li vull dir a la diputada que, jo almanco,
tenc per costum saber del que parl, o almanco l’experiència
m’impulsa a açò, i jo li dic que aquí hi ha partides que donen de
baixa programes plurianuals compromesos pel govern del pacte,
i açò no li podem, és tòpic, no és d’una altra manera, i si és cert
que s’ha produït aquest desfasament entre el document en paper
i el document en disquet, el conseller ja li va fer arribar les
disculpes, doncs miri, jo, si he estat molt incisiu en aquest
aspecte, li deman disculpes també, si és que l’he molestada en
qualque cosa. Però això no deixa que nosaltres, després de
l’anàlisi de les esmenes que vostès han presentat, haguem

detectat que hi ha distorsions, -ho direm així, distorsions- entre
les coses que vostès proposen donar de baixa respecte a les
altes.

Després també em diu que els pressupostos haurien de ser
més detallistes o arribar més al detall quant a les diferents
inversions que es volen fer, però, clar, ja estaríem parlant no
d’un pressupost, és que un pressupost té partides genèriques a
partir de les quals a la memòria del pressupost s’explica què és
el que vol el Govern desenvolupar. Clar, vostès també ho saben,
açò, ho entenen, vostès han estat governant i saben que un
pressupost excessivament detallista el fa realment immobilista
i poc àgil i poc versàtil per afrontar les situacions que es pugui
posar per endavant.

I la crítica a l’IBISEC. Jo a vegades pens que els molesta
que un govern del Partit Popular estigui realitzant les inversions
en obra pública que està fent. A vegades de les seves paraules
pens que hi ha un corc que els impulsa a criticar una iniciativa
que és bona del cap a la cua, i açò jo almanco vull que quedi
constància aquí del nostre convenciment que a través de
l’IBISEC el pas qualitatiu quant a la inversió en obra pública no
és comparable amb cap moment de la història de l’educació a
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Abans de res vull demanar-los un aclariment
per aquesta esmena que han transaccionat a partir de l’esmena
in voce que ha fet el Grup Parlamentari Popular, que ens ha
quedat el dubte que l’esmena del Grup Parlamentari Socialista
és de 18.000 euros, l’esmena número 9878. La transacció per
tant és fins a 30.000 euros o 18.000 euros més 30.000 euros.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, és fins a 30.000 euros. 

EL SR. PRESIDENT:

Fins a 30.000 euros, la diferència entre 18 i 30.000 és allò
que es transacciona i s’afegeix. Molt bé, moltes gràcies.

I arribats a aquest punt els he de dir dues coses. Una és que
els he de demanar que siguin més breus, perquè abans hem dit
que intentaríem ser flexibles amb el temps per poder defensar
les esmenes, però en aquest darrer debat ens hem descontrolat
totalment del temps que dúiem previst; per tant han d’intentar
ajustar-se al temps que hi ha fixat; si els sembla bé els recordaré
quan tenguin el temps consumit perquè vagin abreujant. I, dos,
per a informació dels grups, per si han de fer substitucions de
portaveus o tal, la previsió seria, si ho aconseguim i ens ajustam
més al temps, acabar amb Medi Ambient, el migdia acabar amb
Medi Ambient i continuar a la tarda amb Interior, no? Fixarem
aquest objectiu i per tant controlarem més el temps de les
intervencions.

Idò passam al bloc..., al debat número 6, de globalitat...
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Perdó, Sr. President. Economia i Hisenda no es fa ara?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, la idea és acabar Cultura, que queda ara, Educació i
Cultura, Economia i Hisenda i Medi Ambient. A veure si
aconseguir acabar-ho, que duim ja molt de retard.

Deia que passam, idò, al segon debat, que és l’agrupació
dels programes de Cultura 455A, 455B, de la secció 71, Institut
d’Estudis Baleàrics, de l’entitat de dret públic 90, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, que s’hi
mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, a la secció, al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, 8688, 8689, 8812, 8682, 8683,
8684, 8685, 8686, 8687 i 8757; al programa 455B, planificació
i normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears, les
esmenes 8642, 8690, 8691, 8692, 8693 i 8694.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció
el programa 455A, promoció i serveis de cultura, 9294, 9295,
9318, 9415, 9416, 9414, 9417, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413,
9297, 9296, 9298 i 9299; al programa 455B, planificació i
normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears, les
esmenes 9311, 9405, 9404, 9312, 9300, 9301, 9302, 9303, 9305,
9306, 9307, 9308, 9309 i 9310; a la secció 71, Institut d’Estudis
Baleàrics, al programa 455C, promoció de la cultura de les Illes
Balears, 9401, 9403 i 9402; a l’entitat de dret públic 90, Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, les
esmenes següents: 9315, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325,
9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334 i 9400.

Del Grup Parlamentari Socialista, a la secció el programa
455A, promoció i serveis de cultura, les esmenes 8952, 8953,
8955, 8949, 8950, 8951, 8954, 8957, 8947, 8948, 8956, 9187 i
9036, que ha quedat modificada quant a la motivació substituint
“Can Ventec” per “Can Ventosa” -clar-; al programa 455B,
planificació i normalització de la llengua pròpia de les Illes
Balears, la 8984 i la 8985; a la secció 71, Institut d’Estudis
Baleàrics, al programa 451A, serveis generals de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, la 8944; al programa 455C, promoció de la
cultura de les Illes Balears, la 8945 i la 8946.

Per a la defensa conjunta d’aquest grup d’esmenes té la
paraula la Sra. Rosselló pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hem presentat en aquest segon debat
setze esmenes, concretament al programa 455A i 455B, que van
en la línia del que ja hem expressat abans, a l’anterior debat,
d’intentar millorar aquest pressupost i que realment faci una
tasca envers els temes culturals, que nosaltres creim que són de
gran importància.

En primer lloc i anant esmena per esmena en el programa
455A, amb l’esmena 8688 presentam una esmena de substitució
que, en lloc de fer transferències a empreses privades idò
entenem que dins la mateixa -a més dins el mateix programa-
idò que s’augmenti, en lloc de dedicar, com dic, una part

d’aquests doblers a empreses privades, augmentar el pressupost
de la Fundació Pública de Balears per a la Música, que entenem
que necessita un impuls important i per tant creim que s’hauria
d’anar a una quantitat major.

Respecte a l’esmena 8689 també feim una esmena de
substitució dins el mateix programa perquè consideram que s’ha
d’augmentar la dotació concretament del Teatre del Mar, perquè
ja hi ha un funcionament important, és una de les possibilitats
que té la gent de Palma de poder anar, en lloc d’incrementar -
entenem- el que són empreses privades que a més no està
concretat i que no sabem exactament on anirien aquests doblers.
Creim que s’ha de dotar el que és ja una xarxa de teatres que en
aquests moments ja està funcionant.

L’esmena concretament 8812 també és una esmena de
substitució que va en la línia, això sí, d’implicar ja o agafar
doblers, com hem fet en el cas de moltes de les esmenes
presentades en el debat anterior respecte a educació, de
prioritzar més en aquest cas la construcció dels conservatoris de
música a les illes d’Eivissa i Menorca, apostar més per educar
en tots els seus àmbits que per fer grans infraestructures com
autopistes que, com he dit i torn repetir, per a nosaltres són
innecessàries. Així aquesta esmena de substitució.

L’esmena número 8682 també és de substitució en el mateix
programa. Tenim molts de 64000, que tots sabem perfectament
que són inversions immaterials que no estan en absolut
especificades a què es dedicaran, i en aquest sentit nosaltres
creim que s’han d’augmentar els béns museístics (...) sense
especificar per a la conservació i divulgació dels béns del
patrimoni històric, artístic i cultural perquè en el programa o en
el subconcepte al qual nostres dedicam aquesta partida creim
que allà sí que s’especifica més referit a tota la xarxa museística
pública que existeix i en aquest sentit, idò, afecta la conservació
i divulgació dels béns del patrimoni cultural.

L’esmena 8683 va en la mateixa línia. També entenem que
ja que el 64000, inversions immaterials, està molt poc detallat,
no sabem exactament a què es pot dedicar, creim que s’ha de
substituir, un subconcepte 61100, perquè s’han de millorar les
instalAlacions i els centres que depenen de la Direcció General
de Cultura, perquè al cap i a la fi creim que ha de ser
l’administració la primera, la capdavantera en el que són els
temes culturals. L’esmena 8684 va també en la mateixa línia
d’aportar una quantitat del 64000, ja dic, sense especificar, a
augmentar l’adquisició dels béns de patrimoni històric, per tant
un subconcepte referit a aquest tema, augmentar l’adquisició de
béns de patrimoni històric, artístic i cultural de les Illes Balears.

Pel que fa a la 8685 també va en la mateixa línia de
substitució d’una quantitat d’inversions immaterials a millorar
els materials de funcionament dels centres dependents de la
Direcció General de Cultura, que és una xarxa ampla i
important. I l’esmena també 8686 també pretén substituir una
quantitat del 64000 i dedicar-la a millorar els equips dels
processos d’informació de tots els centres dependents de la
Direcció General de Cultura, perquè entenem que és en aquest
moment insuficient. També l’esmena 8687 també va en la
mateixa línia; en aquest cas aniria adreçada a millorar totes
aquelles qüestions necessàries per al manteniment i
funcionament d’aquest centres dependents de la Direcció
General de Cultura.
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Respecte..., ja per acabar el programa 455A, l’esmena...
Perdó, ara he tengut un... Perdó un segon, eh? L’esmena 8757
és una esmena d’addició, en aquest cas, que pretén que es faci
una transferència a l’Ajuntament d’Es Castell de Menorca per
a l’adquisició del Teatre Salón i per a la seva reforma, tenint en
compte que aquest teatre pot tenir un futur no només incert sinó
que pot desaparèixer, i entenem que seria correcte que es fes
aquesta adquisició per part de l’Ajuntament d’Es Castell
d’aquest teatre i no deixar que es perdés, a més tenint en compte
l’activitat tan important que ha fet en aquest indret de Menorca.

Pel que fa al programa 455B, també hem de dir que a
l’esmena 8642 plantejam una esmena de substitució, perquè les
necessitats de normalització de la nostra llengua nosaltres
entenem que són moltes, el pressupost és escàs, hi ha hagut una
baixada important des del principi de legislatura, i nosaltres
creim que s’han d’impulsar d’una manera clara polítiques
clarament des de la conselleria per fer sobretot un treball de
normalització de la nostra llengua i dignificar una llengua que,
si no es fa aquest esforç, com deim, té realment un futur molt
incert.

També hem presentat l’esmena 8690, de substitució, per
destinar més doblers al Consorci de Foment de la Llengua
Catalana, perquè a través d’aquest consorci dur endavant
política lingüística. La 8691, també de substitució, on les ajudes
i transferències als ajuntaments són molt baixes i en canvi hi ha
una major dedicació a les transferències destinades a famílies i
institucions sense finalitat lucrativa, i proposam destinar més
pressupost a les administracions públiques, als ajuntaments,
perquè puguin dur a terme actuacions de normalització
lingüística. En aquesta línia també van les esmenes que diré
ràpidament, per no allargar-me, que són d’afectació, en aquest
cas, que hem plantejat del subconcepte 48000 perquè entenem
que s’ha d’afectar el programa de suport d’entitats socials per
fomentar l’ús de la llengua catalana perquè sigui realment que
es dediquin a aquesta causa i no a una altra, que moltes vegades
és desconeguda.

Per altra banda també una altra esmena d’afectació va en la
línia d’afectar el subconcepte 64000 dins el mateix programa,
que s’hauria d’afectar per assegurar la realització de campanyes
per al foment de l’ús de la llengua catalana, i en aquest sentit
també una altra esmena va en aquesta línia d’afectar d’aquest
64000, inversions immaterials que no estan aclarides a què es
destinaran, una quantitat concreta per al doblatge de pelAlícules
en llengua catalana, tenint en compte que IB3 ja s’ha posat en
marxa, i entenem que és un tema fonamental que un mitjà de
comunicació públic sigui un element fonamental en la difusió
de la nostra llengua i sobretot en la normalització lingüística, i
el tema de les pelAlícules creim que és un tema bàsic.

Per tot això i en general creim que s’ha de millorar la cultura
i s’ha de millorar sobretot tot allò que fa referència a la política
lingüística des de la conselleria, i nosaltres entenem que tant per
afectació com també per substitució és necessari que aquestes
esmenes almanco es tenguessin en compte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Riudavets, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquest debat, ja de cultura,
d’IBISEC i de l’Institut d’Estudis Baleàrics, hi ha tres tipus
d’esmenes, perquè n’hi ha que fan referència a la política
cultural, unes altres a política lingüística, ja sigui interior o de
promoció exterior, i finalment les que fan referència a obres en
centres educatius o serveis culturals. Intentaré, llavors, dividir
la meva exposició en tres parts, encara que intentaré també que
siguin breus.

Les dues primeres esmenes, 9294 i 9295, pretenen la
transferència de la gestió del Museu de Menorca i de la
Biblioteca Pública de Maó al Consell Insular de Menorca.
Considerem que és una proposta raonable que en certa manera
en qualque moment de la nostra història tots hem demanat i hem
intentat; creim, però, que en aquests moments ja és hora de dur-
se a terme. Per tant, com també vam fer l’any passat demanam
aquesta transferència, per una lògica i coherència de política
cultural.

Les dues esmenes següents, la 9318 i la 9415, fan referència
a una mateixa temàtica ben coneguda -s’ha debatut aquí en
aquest parlament diverses vegades- que és el Pati de Sa Lluna
d’Alaior, Menorca. No entraré ara en la història d’aquest edifici.
El fet és que el Govern de les Illes Balears, l’actual, el va
comprar, el va adquirir, enhorabona; ara, però, hi falta una passa
més, una passa més que és la constitució d’un consorci on
participi el titular, el Govern en aquests moments, el Consell de
Menorca i l’Ajuntament d’Alaior. El Consell de Menorca i
l’Ajuntament d’Alaior han manifestat el seu acord a posar en
marxa aquest consorci i per tant la meva primera esmena és
simbòlica, d’1 euro: és per garantir que es firmi aquest consorci;
i a la segona ja assignam una dotació pressupostària per a la
rehabilitació, que haurà de ser complementada amb la que
aportin el Consell de Menorca i l’Ajuntament d’Alaior.

Dins aquesta línia de rehabilitació d’edificis d’interès
afectam, així mateix, una quantitat a l’esmena 9416 per a la
rehabilitació de dos edificis singulars de Manacor: el quarter de
sementals, la seu de l’Escola de Mallorquí, i el convent dels
Dominics. 

Les esmenes 9414 i 9417 pretenen establir dues línies
d’actuació: un pla de suport a les biblioteques municipals arreu
de les Illes i un pla de suport a la difusió exterior de la tasca
d’entitats culturals, grups musicals i teatrals, etc.

La sèrie d’esmenes que segueixen, 9409, 9410, 9411, 9412
i 9413, afecten una sèrie de quantitats per a la millora dels fons
museístics del Museu de Mallorca, Museu de Menorca, Museu
Arqueològic d’Eivissa, Museu Puig dels Molins, Museu
Etnològic de Muro, etc. Des del nostre punt de vista cal una
política d’increment sostingut en aquest camp, que en aquests
moments molt ens temem, bé, estam segurs, malauradament no
està duent-se a terme.

L’esmena 9297 pretén una millora efectiva de les
condicions, penoses actualment, per cert, de l’Arxiu del Regne
de Mallorca. Creim que no es pot consentir per més temps la
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precària situació actual. Sé que des del Govern de les Illes
Balears hi ha informacions que es pretén fer qualque cosa, però
com que no s’ha quantificat encara creim que sí, que s’ha
d’establir aquest compromís.

L’esmena 9296 té una finalitat que per a un menorquí com
jo és de gran importància: el suport de les Illes Balears a un
projecte editorial molt ambiciós, molt ambiciós, i més si tenim
em compte l’àmbit tan reduït com és Menorca, i em referesc a
l’Enciclopèdia de Menorca. Sé que des del Govern de les Illes
Balears s’ha comprat una sèrie de toms, però creim que hi ha
d’haver un compromís pressupostari constant de suport a
l’Enciclopèdia de Menorca que, si bé és de Menorca, crec que
és un valor per a totes les Illes Balears per la importància que té
de fons.

Les esmenes següents, la 9298 i la 9299, són òbvies en el
seu plantejament. Les competències en cultura són dels consells
insulars, però algunes actuacions són impossibles d’enfrontar en
solitari, per mancances econòmiques en alguns casos o perquè
cal una coordinació entre illes per dur-les a terme. Per tant
aquestes esmenes proposen que el Govern de les Illes Balears
doni suport als consells insulars en la recuperació del patrimoni
immaterial i del patrimoni flotant de les Illes Balears.

Passem ara a parlar de normalització lingüística; abreujaré
el que pensava dir. Una vintena d’esmenes que tenen un doble
objectiu: per una part reemprendre la política lingüística de
suport a la llengua catalana que aquest govern ha anat eliminant
i, per l’altra, que la promoció exterior de la llengua i cultura
catalanes recuperi la força que s’ha esvaït amb la voladura
programa de l’Institut Ramon Llull. Així demanam que es
recuperi, a l’esmena 9311 ho demanam, que es recuperi el
programa de normalització lingüística a l’àmbit escolar que
aquest govern va suprimir en els anteriors pressupostos i que era
un programa fonamental per a l’avanç de la llengua catalana
entre els infants no catalanoparlants.

Però no basta recuperar allò que ja s’ha eliminat. Calen
noves polítiques i polítiques decidides. Demanam així a
l’esmena 9405 que es dediqui una quantitat molt important, 3
milions d’euros, per a la posada en marxa d’un pla de mesures
urgents de normalització lingüística, en definitiva un pla de xoc
per frenar el declivi de la nostra llengua que malauradament
aquest govern ha propiciat. 

Però a més d’aquestes mesures d’urgència, necessàries per
la política que s’està duent, també demanam actuacions
territorials o sectorials de normalització lingüística fins abastar
tot l’àmbit social; em limitaré a fer-ne una enumeració i no les
explicaré perquè m’he compromès a ser més breu: suport al Pla
de dinamització lingüística del municipi d’Eivissa, esmena
9404; suport al Pla de normalització lingüística del Consell
Insular de Menorca, esmena 9301; potenciació de la xarxa de
centres i punts d’autoaprenentatge de llengua catalana que, per
cert, dit sigui de passada, són una eina molt efectiva i que aquest
govern està deixant morir per inanició, esmena 9312; suport a
la normalització lingüística a l’administració local, esmena
9300; colAlaboració en la normalització lingüística de
l’administració estatal a les Illes Balears, esmena 9302; suport
a la normalització lingüística de l’activitat comercial, esmena
9303; suport a la normalització lingüística del personal
d’hoteleria, esmena 9305; pla de difusió de la llengua catalana

entre la població estrangera, esmena 9306; suport a la
normalització lingüística de les organitzacions sindicals i
empresarials, esmena 9307; suport a la normalització lingüística
de la xarxa sanitària, esmena 9308; pla de normalització
lingüística de l’activitat esportiva, esmena 9309; convenis de
colAlaboració amb entitats que treballen per la llengua, esmena
9310.

Però també cal, com he dit, mantenir la promoció exterior de
la llengua i la cultura catalanes, promoció exterior que per mor
de l’eliminació de l’Institut Ramon Llull ha quedat òrfena, no
existeix gairebé. Per açò independentment que ara el PP presenti
una esmena in voce, que l’acceptarem, creim que s’ha
d’incrementar el pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics. El
nostre grup parlamentari ha presentat tres esmenes adreçades a
potenciar la difusió cultural. L’esmena 9401 parla de la
signatura de convenis de colAlaboració amb altres comunitats
autònomes de l’àmbit lingüístic català per a la difusió exterior
de la cultura catalana, hi afectem 3 milions d’euros; consideram
que s’ha de tirar endavant coordinadament perquè els esforços
en comú de totes les comunitats autònomes que compartim una
mateixa cultura són molt més efectius i més rendibles
econòmicament. Esmena 9402, adreçada als visitants estrangers;
convenis amb els consells insulars per donar-los a conèixer la
cultura catalana. Esmena 9403, en el mateix sentit però fent
convenis amb corporacions locals.

Finalment, ja per acabar aquest segon debat, passaré a
enumerar les esmenes que afecten l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, IBISEC. Són
totes elles esmenes d’afectació, esmenes que pretenen que
s’executin obres de màxima urgència que aquest govern demora
dins la seva planificació al nostre entendre injustificadament.
No és exhaustiu, n’hi hauria més, però són les que nosaltres
consideram en aquest moment de màxima urgència i que de
moment no es pensen fer. N’hi ha d’altres que hi ha el
compromís, ni que sigui verbal, del Govern que no les hem
incloses aquí perquè si més no farem un acte de confiança.
Aquestes obres de què parl són un nou centre de primària a
Binissalem; dos nous centres de primària a Llucmajor, un de
dues línies i un d’una sola línia, un per a urbanitzacions i l’altre
per al poble; un nou centre de primària a Sant Lluís; un nou
institut de secundària en Es Castell; un tercer institut a
Ciutadella de Menorca; la reforma integral de l’edifici de
l’Escola d’Art de Menorca; un nou centre de primària a
Manacor; un nou institut de secundària a Manacor; un nou
edifici per al Conservatori Professional de Música i Dansa de
Maó; un nou edifici o tirar ja endavant l’edifici previst,
almanco, per la Conservatori Professional de Música i Dansa a
Ciutadella; un nou edifici de centre d’adults a Maó, reforma, si
cal, de l’edifici que està previst, almanco; i l’adequació de
l’espai comú dels IES Pasqual Calbó i Cap de Llevant,
ampliació de patis. Ah!, un nou institut de secundària a Son
Ferriol de Palma.

I després dues globals, que són la renovació de les
infraestructures esportives dels colAlegis públics que s’han
deixat caure i que els ajuntaments moltes vegades no poden
assumir, encara que siguin responsables del manteniment, la
renovació ni estan obligats a fer-ho. I després un pla de
supressió global de barreres arquitectòniques als colAlegis
públics, encara n’hi ha molts que les mantenen.
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Són en definitiva, perquè he estat més breu del que pensava
ser, esmenes per millorar les infraestructures educatives, per
potenciar la normalització lingüística, per incrementar la
projecció exterior de la nostra cultura i per millorar en general
l’oferta cultural.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Ara per defensar les esmenes té la
paraula el representant del Grup Socialista el Sr. Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Començaré pel
programa 455A i en primer lloc parlaré de biblioteques. El
foment de la lectura és avui una necessitat més urgent que mai,
la televisió té un component passiu que cal posar un contrapunt
en l’activitat contemplativa, reflexiva, imaginativa i de plaer
que proporcionen els llibres. La creació literària i la publicació
editorial és extraordinària i és necessari renovar el contingut de
les nostres biblioteques amb una bona política d’adquisició de
material bibliogràfic. 

D’altra banda existeix un dèficit i una demanda de
biblioteques públiques que s’ha d’atendre. En aquest sentit
presentam un seguit d’esmenes, la 8947 per a compra de llibres
a la Biblioteca de Palma. La 8948, també per a compra de
llibres a la Biblioteca de Maó. I la 9187 de dotació d’una
biblioteca a Son Sardina (Palma). També a l’anterior debat, en
el programa 421A, es proposava la construcció d’una biblioteca
a Son Amonda a Inca.

En el capítol de museus, malgrat l’activitat museística és
molt diversa i va més enllà de la simple contemplació de peces
arqueològiques i artístiques, és necessari d’una banda renovar
el contingut dels museus i incrementar el seu patrimoni. Per açò
proposam tres esmenes, la 8949 d’adquisició de béns en el
Museu de Menorca. La 8950 d’adquisició de béns en el Museu
Arqueològic d’Eivissa. I també la 8951 per al Museu Etnològic
de Muro. 

A l’apartat de centres i cases de cultura, aquestes són un lloc
d’irradiació de foment i difusió de la nostra cultura. La seva
activitat és d’una inestimable importància, la labor ha de
merèixer el màxim reconeixement i donar-los el màxim suport.
Fomentar les que hi ha mitjançant reunions, conferències i
cursos i promoure’n de noves. Per açò proposam amb l’esmena
8952, incrementar la dotació per a reunions, cursos i
conferències a la Casa de Cultura de Palma. La 9037,
programació i manteniment del Centre de Cultura de Can
Ventosa d’Eivissa, rectificarà allò que deia el redactat de
l’esmena. I també esmentat en el programa 421A, la construcció
del Centre Cultural Polivalent del Sant Antoni de Portmany. 

En relació a teatres i auditoris, les infraestructures que donen
cabuda a les activitats teatrals i musicals sempre són deficitàries
i per açò moltes vegades iniciatives lloables en aquest camp no
es poden dur a terme, o s’han de realitzar en condicions

precàries. També en el programa 421A s’ha parlat de la
rehabilitació de l’edifici del Teatre Principal d’Inca, del projecte
de conservatori i auditori de música de Crist Rei d’Inca i de la
construcció de l’auditori de música de Ses Salines.

A l’apartat de restauració i rehabilitació d’edificis i
immobles d’interès arquitectònic i artístic, els pobles de les Illes
Balears són rics en béns d’aquesta naturalesa i moltes vegades
s’han perdut peces d’un gran interès, per manca de cura de les
administracions i per insensibilitat davant del nostre
extraordinari patrimoni. Mai no hi destinarem prou recursos per
evitar que es malmetin i en més d’una ocasió que no es perdin
de manera irreversible. Per açò, a part de les actuacions
proposades en els programes 421A, en relació a la recuperació
del celler del Sindicat de Felanitx, la Torre Templària, del pati
de la Lluna d’Alaior i de la restauració de l’església parroquial
del Convent de Sant Bernardí de Petra, proposam mitjançant
l’esmena 8957 la recuperació dels molins del Pla de Ses Salines.

El patrimoni immaterial, la gran riquesa dels nostres
testimonis orals transmesos de generació en generació, són
d’una gran fragilitat, ja que es perden quan es perden les
persones i la proximitat és un factor decisiu per a la seva
recuperació. És per açò que proposam que siguin les
administracions més pròximes, ajuntaments i consells, que
promoguin actuacions per a la seva preservació i difusió.
Presentam dues esmenes, la 8955 i 8956 per transferir aquestes
actuacions a ajuntaments i consells.

En relació a la fonoteca, la colAlecció d’enregistraments
sonors és un capítol massa oblidat i que en els darrers anys no
ha merescut l’atenció necessària, ja que fins i tot va
desaparèixer com a programa en els 3 darrers pressuposts. Per
açò mitjançant l’esmena 8953 proposam una transferència que
fa relació a un capítol de subvencions per a la fonoteca.

En relació als arxius, especialment l’Arxiu del Regne de
Mallorca, pel seu valor històric i pel seu contingut, necessita de
la seva constant millora de les infraestructures i béns destinats
a l’ús general. Per açò proposam una dotació de 50.000 euros a
l’esmena 8954.

En el programa 455B, de planificació i normalització de la
llengua. Abans d’exigir la “,” després de: “llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears”, com resa l’Estatut, volem fer
esment a una sèrie de qüestions. En primer lloc pensam que és
un d’interès primordial per a la seva integració, el coneixement
de la nostra llengua per part dels fillets i filletes nouvinguts, que
es faci el més ràpidament possible, com un element bàsic per a
la seva integració social. El coneixement però sobretot, l’ús de
la llengua catalana per part dels infants d’origen estranger, o de
parla diferent de la nostra, mereix tota la nostra atenció. Per açò
proposam una esmena a aquest programa, la 8984, per a
l’elaboració de programes de suport del català als fillets i filletes
nouvinguts.

D’altra banda proposam també mitjançant l’esmena 8985,
programes per a la difusió de la llengua catalana en els ambients
laborals i a les institucions oficials. Però el treball de
normalització i integració lingüística no s’acaba en l’àmbit
escolar, és més, potser és en el món adult allà on es fa més
difícil el procés d’aprenentatge i ús de la nostra llengua. Les
majors resistències no vénen precisament dels infants, sinó
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sobretot dels seus pares i l’entorn social. Per açò és bàsic una
política activa en dos dels àmbits més decisius, el món laboral,
la indústria turística, el comerç, fins i tot en el món de la
construcció, però també en les institucions. És cert que a nivell
local s’ha fet un gran esforç per normalitzar l’administració, ara
fa falta anar una mica més enllà i insistir també en
l’administració perifèrica de l’Estat, en l’àmbit de
l’administració de justícia i altres camps.

A la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics, hi havia
presentada una esmena a la totalitat, l’esmena 9163, que retiram
i substituïm per 3 esmenes. Una en el programa 451A, si la
funció de l’Institut d’Estudis Baleàrics és la promoció i
dinamització de la llengua i la literatura de les Illes Balears i de
les arts plàstiques, el teatre, la música i el cinema, pensam que
el programa que fa referència a reunions, conferències i cursos
és insuficient. Per tant, mitjançant l’esmena 8944 proposam que
s’augmenti la dotació.

D’altra banda, totes les activitats de promoció del llibre en
català, la distribució, l’organització d’activitats culturals,
l’edició de publicacions locals, exposicions de producció pròpia
d’arts plàstiques, foment dels grups de música local, intèrprets,
les línies d’ajut a les companyies teatrals, etcètera, pensam que
s’ha de fer d’una forma més descentralitzada i per açò proposam
la transferència a ajuntaments i consells tot un seguit
d’actuacions de promoció de la cultura de les nostres illes
mitjançant les esmenes 8945 i 8946 del programa 456C.

En relació a l’IBISEC, la relació d’obres que des del Grup
Parlamentari Socialista pensam que s’haurien de dur a terme ja
s’han exposat en l’anterior debat i per tant, no insistiré en ell.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn en contra té la paraula per part
del Grup Popular el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser el més ràpid
possible. Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,
programa 455A, entenem que la Fundació Balears per la Música
disposa de la partida adient, no és necessària l’esmena que
planteja. Ben igual que l’esmena 8812, de partida per executar
obres en els conservatoris de música d’Eivissa i Menorca, ja que
entenem nosaltres que en cas de ser necessàries, l’IBISEC és
l’organisme pertinent per desenvolupar-les.

Entenem que, és un comentari general que faig a tots els
grups polítics, les partides de la Direcció General de Cultura i
Política Lingüística tenen dotacions adequades i necessàries per
desenvolupar els seus programes. I clar, jo no puc evitar-ho
tampoc, el comentari de la comparativa respecte a l’anterior
legislatura, allà on precisament la Direcció General de Cultura
té un augment substancial respecte a allò que se feia per part de
l’anterior Govern.

El programa 455B, planificació i normalització de la llengua
pròpia de les Illes Balears. L’esmena 8642, no sé si ho he entès
malament, però sembla que se vol eliminar el COFUC. No sé si

la portaveu d’Esquerra Unida m’ho podia aclarir. En principi
votarem que no a totes les esmenes d’aquest programa, amb
l’excepció de si la 8694 se’ns vulgui transaccionar la partida de
60.000 euros que té consignada l’esmena per 44.000 euros, per
permetre el doblatge de pelAlícules en llengua catalana. Si
s’accepta la transacció de 44.000 euros li votaríem a favor.

Passam al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. El
programa 455A, promoció i (...) de la cultura. Bé, ja és recurrent
la solAlicitud de transferència del Museu de Menorca i la
biblioteca. Jo no sé per què només ho restringeix a Menorca,
quan també les altres illes tenen infraestructures d’aquest tipus.
I sempre també li coment amb el mateix argument, volem el
mateix temps que varen tenir vostès per transferir-ho, el mateix.
Rehabilitació del pati de la Lluna, no podem acceptar la baixa.
Rehabilitació del quarter de sementals, la baixa no és
acceptable. Ben igual que no són acceptables l’afectació de
pressuposts de la Radiotelevisió de les Illes Balears amb les
esmenes 9409, 9410, 9411 i 9412.

La millora de l’Arxiu del Regne de Mallorca que proposa
vostè, si és quant a infraestructura li correspon a l’Estat, no és
competència del Govern de les Illes Balears. L’ajuda a
l’Enciclopèdia de Menorca, nosaltres entenem que sí és
necessària un suport institucional i econòmic del Govern de les
Illes Balears i d’alguna manera s’estan fent passes a nivell
institucional entre Obra Cultural, Govern balear i consell
insular, com supòs que sabrà, per donar una certa estabilitat en
aquest aspecte i aquesta estabilitat implicarà, no només
estabilitat institucional, sinó també pressupostària. Per tant, jo
crec que ara és un poc precipitat definir-nos en aquest sentit.
Ben igual que la iniciativa de patrimoni flotant. Nosaltres
entenem que els consells insulars tenen un paper molt important
a dir, és una competència directe seva, entenem nosaltres. Per
tant, no li donarem suport.

Programa de planificació i normalització de la llengua
pròpia de les Illes Balears. Clar, aquí sí que tenim un
desavinença gran entre el concepte i la percepció que el PSM té
sobre què és allò que necessita la nostra llengua per ser
coneguda, emprada i valorada socialment, respecte les
iniciatives del Partit Popular. Nosaltres no podem donar suport
a cap de les iniciatives que presenta. Entenem que el COFUC fa
una bona feina, ho dic respecte l’esmena 9312 de la xarxa de
centres d’autoaprenentatge. Entenem que és suficient la feina
que el COFUC desenvolupa en aquest àmbit. I la bateria
d’esmenes que impliquen suport a la normalització lingüística
de sindicats, comerços, etcètera, entenem que els programes que
presentam compleixen amb suficiència a partir dels objectius
que se volen desenvolupar.

El programa d’Institut d’Estudis Baleàrics, secció 71,
programa 455C, promoció de la cultura de les Illes Balears.
També afecta una partida de Radiotelevisió Espanyola a les Illes
Balears per convenis amb corporacions locals i donar a conèixer
la cultura catalana entre els estrangers. Jo no sé molt bé com se
podria fer açò, trob una certa incoherència en aquesta esmena.
Entenem nosaltres que aquesta funció hauria de correspondre
realment a l’Institut d’Estudis Baleàrics, no afectant partides
d’altres organismes.

I ja per acabar amb el PSM, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. Entenem
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nosaltres que l’IBISEC compta amb la programació concreta
per desenvolupar, en funció del pressupost disponible, les
diferents obres que consideram que són prioritàries. A nosaltres
ens agradaria fer moltes més obres, ens agradaria poder disposar
de molts de doblers, però a pesar d’aquesta decisió del Govern
de les Illes Balears de donar prioritat a l’educació, entenem que
no tot és possible desenvolupar-ho a la vegada. Per tant, algunes
coses hauran d’esperar i altres se podran fer amb més rapidesa.

Ja per acabar i entrant en els arguments del Grup
Parlamentari Socialista. El programa 455A, promoció i (...) de
la cultura, me pareix que ja li ho vaig dir l’any passat, però la
fonoteca no pot rebre una subvenció del Govern de les Illes
Balears perquè és un organisme de les Illes Balears, és a dir, el
Govern de les Illes Balears no pot rebre una autosubvenció. 

Compra de llibres. Tot el programa de la Direcció General
de Cultura té les partides necessàries, tan per a adquisició de
llibres, com d’infraestructures museístiques, equipament
expositiu, etcètera. També és una cosa recurrent i no puc dir
altra cosa que nosaltres entenem que la Direcció General de
Cultura té un pressupost molt superior al que s’havia manejat fa
2 o 3 anys i que per tant, dóna satisfacció a les demandes en
aquest àmbit.

Programa 455B, planificació i normalització de la llengua
pròpia. Precisament la Direcció General de Política Lingüística
té una especial cura en programes d’integració dels nouvinguts.
No compartim aquesta crítica perquè entenem que precisament
la direcció general té una incidència especial en aquest àmbit.

En el programa 451A, serveis generals de l’Institut d’Estudis
Baleàrics. Entenem que té perfectament definida la seva funció,
té perfectament planificats els cursos, els seminaris i les
diferents activitats a desenvolupar al llarg de l’any. Amb les
partides adients de publicacions, exposicions, etcètera. No acab
d’entendre tampoc aquesta idea de descentralització de l’Institut
d’Estudis Baleàrics cap a ajuntaments i consells. Jo crec que
precisament la virtut de l’Institut d’Estudis Baleàrics és poder
centralitzar l’acció en un organisme ben dotat
pressupostàriament i que pugui ser conegut fora de les nostres
illes. No és el mateix l’esforç que puguin fer petits ajuntaments,
o els consells insulars, que un organisme que té una visió global
damunt la cultura de les Illes Balears i que pot tenir una
projecció en aquest sentit fora de la nostra terra.

I ja per acabar, sí voldria plantejar a la mesa aquesta
proposta que duim nosaltres, ja l’he esmentada al PSM d’una
esmena in voce que afecta l’Institut d’Estudis Baleàrics.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

L’ha feta arribar per escrit? La faci arribar.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

I açò és tot. Moltes gràcies.

...portaveus sobre la possibilitat d’arribar a un consens, o
l’assentiment dels diferents portaveus perquè aquesta esmena
pugui ser introduïda i debatuda.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. S’admet i s’introduirà en el debat
i la votació. Com que demana la paraula la Sra. Rosselló, però
ja té torn de rèplica, faci ús del seu torn de rèplica si vol
intervenir. Té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc dir, fent referència
a l’esmena que ha presentat el Partit Popular, que nosaltres no
tenim inconvenient en què s’inclogui, però sí m’agradaria i a
posta faig una intervenció, que constés en el Diari de Sessions
que davant la presentació d’una esmenta d’aquest calat i
d’aquesta quantitat tan important in voce podria ser motiu per
dir-li al Govern, i en aquest cas al Grup Parlamentari del Partit
Popular, que no ha fet la feina ben feta ja que un oblit
d’aquestes característiques, almanco des del nostre grup, ens
sembla molt greu. D’això nosaltres evidentment no en farem un
ús excessiu, tot i que m’agradaria que constés.

En segon lloc, m’agradaria també dir-li, en aquest cas al
portaveu el Sr. Gornés, que el Partit Popular quan demana que
s’incloguin esmenes in voce i d’alguna manera que hi hagi un
consens a nivell parlamentari, també li demanaria la mateixa
alçada a nivell parlamentari perquè quan altres grups plantegen
fins i tot algun tipus de situació, sinó similar molt pareguda, que
no se’n ús en contra precisament dels diputats, com s’ha fet amb
el nostre grup quan hi ha hagut oblits que moltes vegades són
pel propi funcionament i per la pròpia dinàmica del grup
parlamentari, però que en cap moment són per qüestions de...,
sinó per temes que se poden solucionar quan hi ha un intent de
què parlamentàriament se faci així. Ho dic perquè des del nostre
grup reiteradament hem hagut de suportar crítiques virulentes
per part del...

(Es produeix un tall en el micròfon)

...per part del grup parlamentari respecte a qüestions
d’aquest tipus, de presentació d’esmenes. I ens sembla que el
Partit Popular hauria de prendre nota. Nosaltres no tenim
inconvenient, però com dic, creim que és un oblit. Esperam la
mateixa actitud per part del Grup Parlamentari Popular quan se
trobin davant situacions similars.

Dit això i molt breument. Sr. Gornés, jo tal vegada no ho
hagi entès, per ventura estava una mica despistada. M’ha parlat
de l’esmena 8642, evidentment he d’admetre que hi ha un error,
no sé com s’ha produït, però en absolut...

(Remor de veus)

M’he despistat. Vostè m’ha dit l’esmena 8642, l’ha
esmentada del COFUC? Sí, ho dic perquè efectivament tot i que
vostè només ha fet un esment de si preteníem eliminar una part
del pressupost del COFUC, com que no és la nostra intenció i
pareix ser que deu haver estat un error, jo demanaria
l’eliminació d’aquesta esmena. Ho dic perquè com que hi ha fet
esment el portaveu del Partit Popular, m’ha fet veure que hi
havia una errada en la formulació de l’esmena i demanaria que
se suprimís. La 8642 i així ja no entrarem en altres debats.
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I després, si no ho he entès malament també Sr. Gornés,
perquè igual estava despistada, la 8694, si me podria repetir
exactament el que m’ha proposat. Li he de dir que no ho he
entès bé, me sap greu, però...

EL SR. PRESIDENT:

Després del seu torn ho aclareixi...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Pel meu torn? O no tenc...

EL SR. PRESIDENT:

Correcte.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Només ho dic en referència a la resta d’esmenes que no
se’ns han acceptat. Idò dir que entenem que tot el que pugui ser
una millora per a la cultura i per a la política lingüística que
preteníem mitjançant les nostres esmenes, no se pot fer palès ni
real. Jo només fer un comentari al portaveu del Partit Popular
quan fa comparacions. Els pressuposts globals del Govern de les
Illes Balears de l’any 2006 no són els mateixos que els de l’any
2002 o 2003. Per tant, és una qüestió de prioritats. Vostès han
optat per fer un seguit de prioritats, evidentment el món de la
cultura i el món de l’educació no són prioritaris en uns
pressuposts, com els que tenen vostès ara en aquest moment i ja
dic, no entraré a dir que són a través d’un gran endeutament,
però que han optat per altres prioritats que no són precisament
les que nosaltres sí consideram que haurien de ser.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu, el portaveu del
Partit Popular ha començat fent una afirmació genèrica,
adreçada a tots els grups, dient-nos que hi ha la dotació
adequada per desenvolupar els programes i no ha resistit la
temptació d’intentar fer una comparativa entre allò que se
gastava l’any 2003 l’anterior Govern, la seva Direcció General
de Cultura i el que s’està gastant en aquest pressupost. Jo li
voldria dir al Sr. Gornés que només faltaria que en 3 anys no
s’hagués augmentat, tenint en compte tot el que gasten en altres
coses, el pressupost destinat a cultura que és en proporció molt
minso respecte altres despeses.

Però és que a sobre vostè m’ho ha posat bo de fer,
comparem també la Direcció General de Política Lingüística, el
que gastava el 2003 i el que gasten ara, després de 3 anys encara
no s’ha arribat en els pressuposts que feia el Govern del pacte
de progrés. Per tant, amb la mateixa argumentació Sr. Gornés,
deduïm per lògica, que la normalització lingüística no és una
prioritat ni un interès d’aquest Govern.

Ens ha dit, parlant de les transferències al Consell de
Menorca del museu i biblioteca, per què no a altres illes. Jo deix
constància de què el Consell Insular de Menorca reivindica la

transferència, no tenc la mateixa constància dels altres consells.
I demana el mateix temps que vàrem tenir nosaltres. Sr. Gornés,
açò seria massa, vostès varen tenir 16 anys abans, anys i anys de
Govern del Partit Popular abans del Govern del pacte de
progrés. A veure, vostès el que reivindicaven apliquin-ho així.

Quant a rehabilitació del Pati de sa Lluna, un dubte, vostè
només m’ha parlat d’una de les dues esmenes, perquè m’ha dit
que no estan d’acord amb la baixa posada per a la rehabilitació.
Però hi ha una altra esmena, amb 1 euro, que parla del consorci,
per tant he de donar per entès que no estan d’acord a fer un
consorci? Aclareixi-m’ho.

Del Quarter dels Sementals i del Convent dels Dominics, els
noms no els pos jo, certs dubtes. No entenc com no poden
assumir reformes que crec que són una reivindicació. Esperem
que en un futur canviïn d’opinió. Estic d’acord que vostès estan
en negociacions pel tema de donar suport estable a
l’Enciclopèdia de Menorca, el mal és que no hi ha consignació
pressupostària prevista dins aquests pressuposts i, per tant,
potser arriben a un acord, però després no hi poden fer front
perquè no el tenen previst.

No discutiré una vegada més tot el debat de la política
lingüística que du a terme aquest govern, des del nostre punt de
vista vostès potencien, afavoreixen, cerquen un retrocés en l’ús
social de la llengua catalana i, per tant, tot el que nosaltres
pretenem és tot el contrari, potenciar la nostra llengua. Hem fet
una sèrie de mesures concretes, sectorials per dur endavant
aquesta normalització lingüística i vostè diu que no són
necessàries o que ja es fan, i jo li dic que són necessàries perquè
aquest govern no les fa.

I li explicaré, ja per acabar, perquè no em vull estendre més
el perquè de les afectacions del pressupost de la Radiotelevisió
de les Illes Balears. És tan senzill com que, si el 60% de la
programació és en castellà, cosa que incompleix la legislació,
aquest grup parlamentari ha tengut a bé afectar el 60% del
pressupost perquè no compleix la llei, i l’hem afectat en
qüestions lingüístiques que és el que hauria de fer la
Radiotelevisió de les Illes Balears, com que incompleixen la llei
en la proporció que la incompleixen, fent programació en
castellà, hem afectat els sous. 

I finalment, quant a la programació de l’IBISEC, el que
vostè diu una programació adequada, no, senzillament nosaltres
consideram que la programació d’obres de l’IBISEC no és
adequada, i és evident que no pot ser adequada perquè no hi ha
hagut un mapa escolar, és a dir, no hi ha hagut planificació
prèvia, s’ha fet al bon "tun-tun", en base a les demandes, a les
conveniències, a les pressions, a l’amiguisme en molts de casos
dels ajuntaments que hi eren afectats, sense planificació passen
aquestes coses, i ara vostès desperten al cap de tres anys, dient
ara farem un mapa escolar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Bosch, té la paraula.

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè diu que tant a la
Direcció General de Cultura com la política lingüística les
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dotacions són adequades, aquí hi ha, per tant, la diferència en
relació amb el Grup Socialista. Si nosaltres ho consideràssim
adequat no hauríem fet les esmenes que hem fet, per tant, no
compartim aquesta afirmació.

En relació amb la comparativa que fa amb l’anterior govern
del pacte de progrés, no puc sinó compartir les afirmacions del
Sr. Riudavets en el sentit que naturalment després de tres anys
de govern del Partit Popular o després de tres pressuposts,
naturalment s’han d’incrementar les partides destinades a
aquests dos programes perquè les necessitats també han
augmentat.

En relació amb la fonoteca, si bé és cert que no es pot donar
una subvenció, sí que es pot dotar d’una partida pressupostària
adient per al foment d’aquesta activitat i d’aquest instrument.

En relació amb els programes referits a integració dels
nouvinguts pel que fa a la política de coneixement de la llengua
catalana per part de fillets i filletes nouvinguts, com també de
persones majors i institucions, nosaltres consideram que la
dotació és insuficient i, per tant, el que proposam és que
s’augmentin les actuacions previstes.

Pel que fa a l’Institut d’Estudis Baleàrics, la proposta nostra
de descentralitzar i fomentar les actuacions a nivell
d’ajuntaments i de consells insulars, aquí també hi ha la
diferència de plantejament, mentre el Partit Popular i vostè com
a portaveu proposen la centralització de les actuacions, el Grup
Parlamentari Socialista precisament el que proposa és
descentralitzar.

I, per acabar ja, quant a l’esmena in voce, per part del Grup
Socialista no hi hauria inconvenient per admetre-la.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosch. Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot vull agrair a tots els
portaveus dels grups que permetin la introducció de l’esmena in
voce sobre l’Institut d’Estudis Baleàrics que l’únic objectiu que
té és millorar els pressuposts d’aquest organisme que vol ser
bandera de la cultura i de la llengua a les Illes i fora de les Illes,
agraït sincerament.

Respecte de l’aclariment que em demanava la portaveu
d’Esquerra Unida, era a l’esmena 8694, que afectava 60.000
euros, que l’afectació sigui de 44.000, en lloc de 60.000, de
44.000, si és així, sí que li podríem suport, per permetre, com
dic, el doblatge de pelAlícules en llengua catalana.

Al portaveu del PSM. Jo tampoc no hi he volgut caure i
també vostè m’ho ha posat a huevo, que diuen, perquè clar, no
és només el que es gastava, sinó com es gastava. El conseller ja
li ha dit tres o quatre vegades, i jo també em veig forçat a
recordar-li, com es gastaven els doblers de la Direcció General
de Cultura i de Política lingüística per Perpinyà i per altres

bandes, sense una justificació que fos profitosa per a la nostra
comunitat autònoma.

El Pati de sa Lluna. Almenys em reconeixerà que el Govern
ha fet un esforç important, aquí, el cent per cent de l’adquisició,
i no passi pena que les institucions es podaran d’acord en el cas
que faci falta obrir aquest procés de negociació per tal de donar
vida a una infraestructura que ara hem aconseguit que sigui
pública, tal vegada el procés no és tan ràpid com nosaltres
voldríem, però inqüestionablement és més ràpid que el que van
tenir vostès a l’anterior legislatura. 

I, evidentment, dels arguments del portaveu del Grup
Socialista no podem compartir la visió que té, en aquestes
alçades de legislatura no crec que ens puguem posar d’acord en
moltes de les coses que s’han plantejat aquí.

I això és tota la meva intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Abans de passar a la votació, Sra. Rosselló, em
sembla que li ha ofert una transacció a l’esmena 8694. Té la
paraula per dir si l’accepta o no l’accepta.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, tot i considerar-la insuficient, però millor que n’hi hagi
60 que no que no hi hagi res, per això l’acceptaré, tot i
considerant que no és suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, l’esmena 8694 s’haurà de votar a part.

Passam, idò, ...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Un aclariment, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

L’esmena introduïda in voce, es vota al final? Ah!, molt bé.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a la votació. En primer lloc, el debat núm 4,
que són les esmenes a la totalitat de la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura, la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics
i l’entitat de dret públic 90, Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals, tret de l’esmena del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista núm. 9335, que, a
proposta del grup, l’hem passada al debat següent i la votarem
a continuació. Per tant, sotmetem a votació aquest bloc
d’esmenes.
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Digui, Sra. Alberdi, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Com que no hem presentat esmenes a la totalitat de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, no sé si l’hem d’incloure aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vostès, el Grup Parlamentari Socialista sí ha presentat
esmena ...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

L’hem retirada.

EL SR. PRESIDENT:

L’han retirada? D’acord, aleshores farem constar la retirada
de l’esmena que fa referència a l’Institut d’Estudis Baleàrics, la
9163. D’acord.

Aleshores, sotmetem a votació el bloc d’esmenes de totalitat
de la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, secció 71,
Institut d’Estudis Baleàrics i l’entitat de dret públic 90, Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Cultural, menys,
com deia, l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista 9335 i la 9163 del Grup Parlamentari Socialista
que ha estat retirada.

Vots a favor d’aquestes 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.

Passam ara a la votació de les esmenes del debat núm. 5, de
globalitat, que comprèn l’agrupació dels programes d’Educació
421A, 421B, 421C, 421F, 421G, 421H, 422A, 422B, 422G,
423A i 423B, a més de l’esmena del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista 9335 i l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista 8986 que ha estat retirada i que, per tant no se sotmet
a votació. És correcte? Passam a votació, idò, aquest bloc
d’esmenes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Un segon, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Digui, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Dins aquest bloc hi ha dues esmenes que han estat
transaccionades, que són la 9273 del programa 421A, i la 8978
del programa 421H.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò repetesc, se sotmet a votació l’agrupació dels
programes d’Educació 421A, 421B, 421C, 421F, 421G, 421H,
422A, 422B, 422G, 423A i 423B, a més de l’esmena del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 9335 que l’hem passada
de l’altre grup aquí, l’esmena que ha estat retirada del Grup
Parlamentari Socialista, la 8986, que no es vota perquè està
retirada, i l’esmena retirada d’Esquerra Unida i Els Verds 8642
i les esmenes que han estat transaccionades, les votam a part les
transaccionades? D’acord, es votaran a part.

Per tant, vots a favor de les esmenes enunciades?

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:

Ara, efectivament, votarem les esmenes que han estat
transaccionades, que són la 9273 i la 8978.

Vots a favor?

Hi ha unanimitat.

Passam ara al debat núm 6 de globalitat, que és l’agrupació
dels programes de Cultura 455A, 455B, la secció 71, Institut
d’Estudis Baleàrics, l’entitat de dret públic 90, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, fent constar
que l’esmena d’aproximació es farà a part, i l’esmena
presentada in voce també la votarem conjuntament. Fent constar
que està retirada l’esmena del Grup d’Esquerra Unida i Els
Verds 8642.

Per tant, vots a favor?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Qüestió d’ordre. L’esmena in voce s’hauria de votar a part.

EL SR. PRESIDENT:
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Sí, sí.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Igual que s’hauria de votar a part també l’esmena
transaccionada amb Esquerra Unida, la 8692 del programa
455B.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte.

Per tant, ara votam, el conjunt de l’agrupació ... A veure,
votam totes les esmenes de globalitat que estan agrupades als
programes de Cultura 455A, 455B, la secció 71, Institut
d’Estudis Baleàrics i l’entitat de dret públic 90, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. D’aquest grup
s’ha retirat l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds 8642, i la
resta les votarem a part.

Vots a favor d’aquest bloc d’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:

Queden rebutjades, per tant, les esmenes.

I ara votam l’esmena que ha estat transaccionada, que és la
8694 i l’esmena d’aproximació que s’ha presentat in voce pel
Grup Popular. Per separat? Bé, idò feim primer la 8694,
transaccionada amb Esquerra Unida.

Vots a favor?

Unanimitat.

L’esmena presentada in voce pel Grup Parlamentari Popular.
Vots a favor?

Vots en contra? No n’hi ha.

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda incorporada aquesta esmena.

Arribats a aquest punt farem just cinc minuts de descans, per
si hi ha canvis de portaveus. S’aixeca la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Es recomença la sessió. Deman, en primer lloc, si hi ha
substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Patricia Abascal sustituye a Francesc Quetglas.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix (...)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Passam, idò, al debat núm. 7 de totalitat i de globalitat a la
secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, a la
secció 05, Consell Econòmic i Social, a l’entitat de dret públic
82, Centre Balear Europa, i a les empreses societat pública 02
Parc Bit Desenvolupament, SA, la societat pública 06, CAIB
Patrimoni, SA, i la societat pública 07, Balears Innovació
Tecnològica, SA.

S’hi mantenen les esmenes següents a la totalitat: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds a la secció 05 Consell
Econòmic i Social, al programa 111D, assessorament en matèria
social, econòmica i laboral, 8698. Del Grup Parlamentari
Socialista a la secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, la 8937; al programa 521A, ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, la 8939; al
programa 521B, gestió dels sistemes i tecnologies de la
informació, la 8940; al programa 541A, recerca i
desenvolupament tecnològic, la 8941; al programa 542A,
innovació tecnològica, la 8942; a l’entitat de dret públic 82,
Centre Balears Europa, la 8938; a la societat de dret públic 02,
Parc Bit Desenvolupament SA, l’esmena 9173; a la societat
pública 06, CAIB Patrimoni, SA, la 9176; i a la societat pública
07, Balears Innovació Tecnològica, SA, la 9177. 

A les partides, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds a la secció 14,
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, al programa
541A, recerca i desenvolupament tecnològic, l’esmena 8661; al
programa 542A, innovació tecnològica, la 8660. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció 14,
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, al programa
521A, ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, la 9506. Del Grup Parlamentari Socialista
a la secció, al programa 521A, ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, la 9049 i la 9048;
al programa 521B, gestió dels sistemes i tecnologies de la
informació, la 9051 i la 9050; al programa 541A, recerca i
desenvolupament tecnològic, les 9046, 9023, 9045, 9043, 8943,
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9024, 9042, 9041, 9112, 9022 i 9025; al programa 542A,
innovació tecnològica, les 9038, 9044, 9040 i 9047.

Per la defensa conjunta d’aquestes esmenes, té la paraula, en
primer lloc, el Sr. Miquel Ramon per Esquerra Unida i Els
Verds.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument per defensar
les tres esmenes que té el nostre grup en aquest debat. La
primera, la 8698, és per donar una aportació de 100.000 euros
d’alta per dotar el Consell Econòmic i Social de majors fons per
dur a terme la seva tasca que consideram molt important, per
això feim aquesta aportació amb una baixa de carreteres que
pensam que no són tan necessàries com el CES.

La següent esmena, la 8661 és per al programa de recerca i
desenvolupament tecnològic, augmenta l’aportació que es fa a
la Universitat, a la UIB, en concepte d’investigació, també
donam de baixa la partida de carreteres, en aquest cas.

I la següent esmena, la 8660 també per augmentar
l’aportació que es fa a la UIB, en aquest cas amb càrrec al
programa d’innovació tecnològica i amb baixa també a
carreteres.

Aquestes són les esmenes del nostre grup. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sra. Vadell, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El PSM-Entesa Nacionalista ha
presentat una esmena a aquesta secció, la 9506, d’afectació.
Demana una inversió de 20.000 euros perquè es duguin a terme
les accions necessàries per garantir una millor recepció de les
ràdios i les televisions de la corporació de Radiotelevisió de
Catalunya i de la corporació valenciana de Ràdio i Televisió.
Des que es va implantar i es va posar en funcionament la
Radiotelevisió de Balears hi ha hagut una sèrie de mancances i
hi ha dificultats per rebre amb garanties i nítidament les
emissions tant de Catalunya com de València, i creim que el
Govern balear s’ha d’implicar en aquest tema i ha de garantir i
ha de fer les accions tècniques que siguin escaients per tal de
garantir aquesta bona recepció de la radiotelevisió catalana i
valenciana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la seva portaveu Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, queremos decir que
la enmienda a la totalidad que hemos presentado tanto a la
conselleria como a las sociedades anónimas y a las entidades

públicas, la mantendremos para el plenario que se celebrará la
semana que viene. La mantenemos y el debate lo realizaremos
en el pleno.

Hay otro aspecto que quiero destacar y es retirar la
enmienda 9042. No, voy a retirar una enmienda, lo digo más
que nada para que el letrado lo tenga en cuenta. Retiramos la
enmienda 9042, puesto que hemos presentado una en la que
solicitamos lo mismo y, por tanto, queremos que se retire.

Lo que he hecho es agrupar las diferentes enmiendas que
hemos presentado atendiendo a los programas. Respecte del
programa 521A, ordenación, regulación y desarrollo de las
telecomunicaciones, hemos presentado las enmiendas
siguientes. La 9048 que solicita que se implante un sistema
adecuado para garantizar el acceso a Internet en las zonas
oscuras y rurales que en pleno siglo XXI no tienen, y es
imposible hablar del acceso a las nuevas tecnologías y de que
éste sea factible para todos los ciudadanos cuando hay zonas
que en nuestro territorio no se puede garantizar dicho acceso. La
9049 hace referencia a la necesidad de retirar todas las antenas
de telecomunicaciones de Monte Toro, en Menorca.
Entendemos que esta reivindicación que cada año hacemos es
necesaria, lo que no se explica es por qué la conselleria no ha
procedido a su retirada y a la instalación de una única antena
que no produzca el impacto visual que produce en la actualidad.
Esta es la tercera vez que presentamos esta enmienda a lo largo
de los presupuestos de esta legislatura y confiamos en que esta
vez se apruebe y se lleve a cabo una retirada que entendemos
que es necesaria para poder preservar un entorno que está
protegido.

En cuanto al programa 521B, gestión de sistemas y
tecnologías de la información, solicitamos que se implante un
sistema operativa basado en el software libre en todas las
plataformas tecnológicas de la comunidad, este sistema
garantiza, de hecho, la gratuidad y el acceso, así como la
posibilidad de adaptarlo a las necesidades de las diferentes
plataformas. También instamos a que se realice un estudio de la
situación de la implantación de las nuevas tecnologías en la
comunidad, si no sabemos realmente cómo estamos, cuál es la
situación que tenemos, difícilmente podremos llevar a cabo
acciones que permitan que las nuevas tecnologías y la sociedad
del conocimiento adquieran el valor y la importancia que
deberían tener en una comunidad que sigue estando a la cola de
todo lo que son las inversiones en temas de I+D+I.

Al programa 541A, investigación y desarrollo tecnológico,
presentamos un total de diez enmiendas porque entendemos que
si no se activan las acciones destinadas a mejorar nuestra base
científica y tecnológica, difícilmente podremos mejorar en
aspectos tan importantes como la productividad, la formación
y la incorporación de nuevos productos y servicios. Y aquí
quiero hacer referencia a los estudios que se han presentado
tanto desde el Centro de Recerca de Sa Nostra como del CES,
donde destaca la necesidad de invertir en investigación para
poder salir de la situación de una economía muy dependiente
del turismo. Lo mismo que piden y que nosotros hemos estado
pidiendo durante estos dos años y medio y lo mismo que piden
entidades tan importantes como las mencionadas antes, nosotros
estamos convencidos que es la única manera de poder salir de
una situación de estancamiento económico que está
produciéndose en la comunidad. La enmienda núm. 8942 hace
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referencia a la necesidad de ampliar el número de becas Ramón
y Cajal que hay en la actualidad, se mantiene el mismo que
había el año pasado, y eso no es pensar en el futuro. Las becas
de investigación son básicas para conseguir una base científica
de calidad. Tengo que decir que estas becas permiten a los
científicos que las tienen poder llevar a cabo trabajos de
investigación y al mismo tiempo impartir enseñanza en la UIB,
y es importante que estas becas, que son doce, se puedan
ampliar. 

La núm. 9112 solicita que se apruebe una subvención al
Ayuntamiento de Sant Josep en Eivissa para que modernice los
sistemas del archivo que son bastante obsoletos.

La número 9022 pide que se aumente la dotación del
programa de becas destinado a formar a nuestros doctores en el
extranjero. Un sector tan importante como es la investigación
necesita de un continuo reciclaje y la mejor manera de poder
llevarlo a cabo es pudiendo desplazarse a otros países en donde
la investigación tiene un mayor desarrollo que ocurre incluso en
nuestro país. Las becas Torres Quevedo son básicas, ya que
permiten que las empresas contraten investigadores adaptados
a sus necesidades y la creación de un departamento de
información específico, para que se conozcan estas becas por
parte de las empresas nosotros entendemos que es
imprescindible. De hecho, en el programa del año pasado de las
becas Torres Quevedo sólo cuatro empresas de las Islas
Baleares accedieron a él, por lo tanto está claro que su
conocimiento no es muy amplio en todo el sector empresarial.

Hemos dicho que el aumento de las becas es fundamental
para el desarrollo y por lo tanto solicitamos que se amplíe la
convocatoria de becas predoctorales en 10 más.

El IUNIX es un instituto vinculado a la UIB que lleva a cabo
trabajos de investigación en áreas de salud y de la nutrición,
ampliar las subvenciones para crear tres plazas más de
investigación es importante para que este instituto continúe con
una labor que nosotros entendemos que es básica y que, además,
está consiguiendo muy buenos resultados.

En cuanto al programa Ciudades Digitales, es un programa
que permite que las administraciones de ayuntamientos, Govern
y Gobierno central fomenten el uso de las nuevas tecnologías en
estos ayuntamientos que lo soliciten. A día de hoy solamente
hay tres que acceden a este programa y nosotros entendemos
que es importante que desde el Govern balear se aumente la
subvención y se inicien las conversaciones con las otras
administraciones para poder ampliar este programa. Esto se
refleja en la enmienda 9041.

Los institutos tecnológicos tienen un objetivo muy claro y
es trabajar para conseguir que los productos tengan un mejor
diseño; que se aplique la innovación para mejorar la producción
y la formación como capital humano básico. Para una industria
que está sufriendo, la enmienda 9043 solicita que se aumenten
dichas ayudas para que los institutos puedan ampliar sus
objetivos.

En cuanto a las nuevas tecnologías, que no nos cansamos de
decir que son imprescindibles en una sociedad que quiere mirar
hacia el siglo XXI, para ello es necesario que la administración
permita que las personas puedan acceder y conocerlas, para

evitar la llamada brecha digital. A día de hoy hay un sector muy
importante en nuestra sociedad de determinada edad que
desconoce completamente el uso de las nuevas tecnologías, por
eso nosotros presentamos una enmienda, la 9045, para que se
lleve a cabo un plan de alfabetización digital.

La enmienda 9046 insta a la conselleria a que se celebre en
cada isla la feria de la ciencia y no como sucede actualmente
que se celebra en Mallorca anualmente, y luego, en Menorca e
Eivissa y Formentera de manera alternativa, alternante.
Nosotros entendemos que si se quiere fomentar realmente el
conocimiento y la ciencia se debe hacer en todas las islas por
igual y no excluir una en beneficio de otra anualmente.

Pasamos al programa 542A, la enmienda 9036 recoge la
necesidad de que el segundo plan de I+D+I que, por cierto,
nuestro grupo todavía no dispone de él, cuente con un plan de
financiación, de lo contrario los objetivos pueden ser muy
buenos, pero si no se cuenta con un presupuesto suficiente es
imposible poder realizar.

La enmienda 9040 establece la necesidad de trabajar junto
a la Conselleria de Educación y destinar recursos para la compra
de equipos informáticos. Nuestros grupo entiende que los temas
de I+D+I son transversales y afectan a varias consellerias, una
de ellas precisamente la de Educación. Y la Conselleria de
Hacienda e Innovación tiene que destinar recursos suficientes
para que en aquellos centros escolares donde se carezca de
equipos informáticos, se puedan comprar y así permitir que el
alumnado reciba una formación específica en materia de nuevas
tecnologías.

La innovación es básica para que el sector empresarial
mejore, y un plan de subvenciones destinado a la empresa que
incorpore sistemas innovadores es una buena forma de
incentivarlas.

Y por último, la enmienda 9047 recoge la iniciativa de
organizar un encuentro de internautas en todas las islas. Esta
enmienda precisamente ha sido solicitada por aquellas personas
que les gusta mucho todo lo que es Internet, todo lo que son las
nuevas tecnologías, y me pidieron que se organizaran
encuentros en cada una de las islas en donde poder disfrutar de
lo que es todo el mundo de Internet y poder compartir este
mundo, que cada vez es más extenso.

Me gustaría posicionarme en cuanto a las enmiendas de los
otros grupos; decir que estamos a favor de las enmiendas del
Grupo de Esquerra Unida i Els Verds y del PSM, porque,
además son muy parecidas a las que nosotros planteamos. Y en
cuanto a una enmienda que presenta el Partido Popular, una
enmienda de sustitución, que dice que el segundo plan de
ciencia y tecnología e innovación de las islas va a llevar a cabo,
a través de la Fundación IBIT determinadas acciones, considera
que es necesario que se aumente la partida de esta fundación.
Bien, yo he dicho que, como desconocemos el segundo plan,
puesto que todavía no lo tenemos, nos vamos a abstener porque
no sabemos si realmente esas acciones se van a llevar a cabo o
no. Y preferimos primero conocerlo, saber qué acciones tiene
que realizar la Fundación IBIT y luego, pues, en un momento
determinado está claro que si son acciones interesantes
estaríamos de acuerdo, pero de momento nos vamos a abstener.
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Y para terminar, decir simplemente que una conselleria que
destina el 0,73% del presupuesto global de la comunidad a
temas de innovación, desarrollo e investigación es, como
mínimo, chistoso decir y salir en la prensa que alcanzaremos los
niveles en estos temas a nivel europeo. Como mínimo, la
demagogia se tiene que utilizar en otros temas, pero no en algo
que representa una parte muy importante del avance de una
sociedad que necesita de estos temas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Faci arribar, per favor, a aquesta presidència
aquesta esmena, el número de l’esmena que després l’haurem de
votar a part.

Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. De les esmenes presentades, farem
una oposició globalitzada i manifestar que, en principi, seran
rebutjades totes.

Quant a les esmenes 8698, d’Esquerra Unida, se’ns demana
augmentar partides, i des del nostre grup considerem que es
troba suficientment dotada en el cas del Consell Econòmic i
Social.

De la 8937, del Grup Socialista, donat també que l’esforç
inversor és molt superior a l’anterior exercici del 2005 per al
reconeixement de la importància i de la coordinació de la
política de la R+I, que s’ha vist augmentada en un 37,4%.

Quant a les 8939, 8940, 9173, 9176, 9177, 8938, 9046 i
9022, considerem que totes aquestes partides estan ben dotades,
de conformitat amb els objectius que tenim contemplats per a
l’any 2006 i que donen resposta a les necessitats reals.

A la 8941, en el mateix sentit manifestar que el pressupost
és suficient i que des de la Direcció General de R+I s’ha
multiplicat per 4 el seu pressupost respecte del 2001. I a més
també s’hi ha d’afegir el finançament addicional aconseguit per
aquesta direcció general quant a la convocatòria de projectes
tant de Madrid com de la Unió Europea.

A la 8941, doncs dir que hi ha un increment del 46%
respecte del 2004 i un del 25% respecte del 2005 i en el 2006 hi
ha un increment del 25% respecte del 2005 i que això indica que
és una àrea prioritària dins la política del Govern de les Illes
Balears i que ha de ser contemplada dins l’òptica dels
pressuposts globals. Aquest fet es confirma amb les dades
publicades recentment per l’Institut Nacional d’Estadística, on
apareix que el percentatge de despeses de R+D sobre el PIB, del
0,25 que hi havia en el 2003 va passar a un 0,28 el 2004, que es
tradueix en una millora substancial d’aquest indicador en un
12%.

Respecte de les esmenes 8661 i la 8660, doncs dir que en
aquests moments és conegut que l’R+I a les Illes Balears
produeix uns resultats inferiors als dels nostres competidors de

la Unió Europea, és cert, però des de l’administració s’han fet
esforços per solucionar aquesta situació, donant suport a tots els
elements del sistema d’innovació i per tant a tots els centres
públics d’investigació de les Illes Balears, com per exemple la
Universitat. Concretament, el pressupost que es destinarà a les
actuacions del 2006, un elevat percentatge es dedica a la
Universitat de les Illes Balears, actuacions mitjançant el
programa 13 que hi haurà incorporació de nou personal
investigador al sistema d’innovació, de 500.000 euros; suport a
infraestructures cientificotècniques i equipament científic i
tècnic cofinançat amb fons FEDER, amb 1.960.759 euros;
suport a la divulgació científica amb 100.000 euros; suport a
convocatòries, beques predoctorals, borses de viatges, grups
competitius, grups emergents, projectes R+D i accions especials
d’aquestes convocatòries es destinarà aproximadament un 80%
del pressupost actual.

Quant a l’esmena 9506, de Radiotelevisió, aquestes accions
han passat a ser competència de l’ens públic de Radiotelevisió
i per tant no corresponen aquí.

Quant a la 9049, que és allò de les antenes, idò s’ha de dir
que dins les directrius marcades pel Pla director sectorial de
telecomunicacions ja es preveuen projectes per retirar antenes
individuals i substituir-les per colAlectives a zones degradades,
de les quals l’ordre de prioritat és una de les accions a
determinar en funció dels paràmetres actualment en estudi per
part d’aquesta direcció general pel que fa a la viabilitat i als
convenis.

La 9048 ja s’està fent dins la colAlaboració de la CAIB amb
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, i per a la societat de
la informació s’ha fet feina conjuntament amb el programa
d’extensió de la banda ampla a zones rurals i aïllades. En
concret el projecte per a les Illes Balears preveu el
desplegament de les infraestructures per a la provisió de l’accés
a banda ampla al llarg del 2006 al 2008.

La 9051 en realitat no té gaire sentit elaborar un estudi nou,
ja que la comunitat autònoma participa activament en els grups
de treball formats per totes les comunitats autònomes i el MAP,
on es fa un estudi en què s’aplega una sèrie d’indicadors que
reflecteixen el grau d’implantació de l’administració digital i les
noves tecnologies per a cada comunitat autònoma.

La 9050, la CAIB ja disposa de sistema operatiu del
programa lliure per a la majoria dels equips servidors de les
plataformes que suporten les aplicacions i les dades. I pel que fa
als equips ofimàtics durant aquest exercici es va iniciar un
projecte d’estudi d’impacte a les estacions clients, que quan
s’acabi s’actuarà en conseqüència.

Quant a la 9023, a la Direcció General d’R+I es desenvolupa
ja el projecte denominat “xarxa d’antenes tecnològiques”, i en
aquest ja està contemplat el servei de donar informació
específica cap a les empreses sobre programes específics, com
per exemple pot ser el de Torres Quevedo.

La 9045 s’està fent, ja que està englobat en el projecte de
ciutats digitals per conveni signat el 16 de setembre del 2004
amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La 9043, durant aquest exercici s’han gestionat diversos
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convenis plurianuals d’equipament cofinançat amb fons FEDER
per a tots els centres tecnològics de les Illes Balears; aquests
convenis ja comporten aportacions dins l’any 2006.

Quant a la 8943, que efectivament era repetitiva de la 9042,
idò he de dir que els pressupostos actuals ja contemplen el
cofinançament de 17 contractes Ramón y Cajal, i que el darrer
conveni signat amb la UIB inclou altres tres investigadors a
partir de l’any 2007, la qual cosa suposarà un augment
important de personal investigador que s’ha de mantenir sempre
dins les àrees prioritàries d’aquest pla de ciència, tecnologia i
innovació. A més es duran a terme altres accions destinades a la
potenciació dels recursos humans en investigació, de manera
que l’augment d’aquest indicador ha de ser contemplat en el seu
conjunt i no només amb un únic mecanisme d’acció.

Quant a la 9024, l’any 2005 hi va haver un augment de 12
beques que se sumaren a les 30 existents, i en el 2006
s’augmentarà en 15 noves beques, que s’haurà augmentat
d’aquesta manera l’esforç en un nombre de beques al 50%.
Considerem que és notable l’esforç dedicat a la convocatòria de
beques i que l’increment del personal investigador ha de ser
contemplat sempre des d’una òptica global.

Quant a la 9041, en aquest conveni de colAlaboració que ja
he mencionat abans del 16 de setembre del 2004 es determina
que les actuacions han de ser aplicades a només tres municipis,
però aquest conveni és contemplat per la Direcció General
R+D+i com a projecte pilot, i una vegada feta la valoració dels
resultats idò es podrà extrapolar a uns altres municipis.

La 9112, idò a través del Pla de ciència, tecnologia i
innovació presenta ajudes que es traduiran al llarg del període
fins al 2008 en convocatòries públiques.

La 9039 es va aprovar en Consell de Govern el Pla de
ciència tecnològica i innovació de les Illes Balears fins al 2008
i, per tant, no procedeix ara incorporar quantia fins que finalitzi
aquest pla, el primer pla.

La 9044 ja està pressupostada aquesta partida, ja que
l’exercici 2005 ja s’ha publicat una convocatòria plurianual
d’ajudes a entitats privades. I la 9047, ah, la de trobada
d’internautes, que no es considera competència d’aquesta
direcció general.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Grups que vulguin fer ús del
torn de rèplica? La Sra. Abascal té la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, decir que un
incremento del 0,26 al 0,28 es un incremento importante del
PIB en tema de I+D+i de verdad que es querer -vamos- hacer
una propaganda de la conselleria. ¿Sabe cuál es la media a nivel
de muchas comunidades?, más de un 1% destinan de su PIB a
temas de I+D+i, y querer decir que en tres años que de un 0,26
ha aumentado a un 0,28 sinceramente yo creo que ahí ha pecado

de exceso de celo respecto a la actividad que desarrolle la
conselleria.

Decirle también que el tema de la incorporación e
implantación de la banda ancha en determinadas zonas lo está
llevando a cabo una empresa privada, lo está llevando a cabo
una empresa privada y aquí la conselleria poco está haciendo,
sino simplemente dejar hacer. Por lo tanto querer adjudicarse
algo que no le corresponde también me parece un poco
exagerado.

I decirle que sinceramente plantear que todo lo que está
haciendo la conselleria está muy bien y lo está haciendo
maravillosamente es no querer reconocer que es una área que
cada vez necesita de más empuje, de más presupuesto, y que no
sólo lo decimos nosotros, se lo he comentado antes, lo dicen
otras entidades importantes. Por lo tanto si estuviera tan bien no
creo que el CES, por ejemplo, lo tuviera que sacar adelante, y
sin embargo lo dice porque está claro que una sociedad que no
apuesta por estos temas desde luego no apuesta por el futuro, y
esto es lo que le ocurre al Partido Popular y al Govern, y en este
caso a la conselleria, que los temas de I+D+i para ellos son
simplemente algo que se tiene que tener porque, bueno, porque
queda bonito pero que no hay preocupación, ni muchísimo
menos, para ello.

Y decirle ya por último que me ha llamado la atención que
diga que, bueno, poder llevar a cabo un encuentro de internautas
no es dependencia de la conselleria, bueno, pues si no es
dependencia de la conselleria no sé a qué conselleria
correspondería, pero desde luego en otras comunidades son los
gobiernos de esas comunidades y son precisamente las
consellerias que se dedican a los temas de I+D+i las que sí
llevan a cabo estos encuentros, por cierto con mucho éxito, y
entre ellos le digo que coja el ejemplo de la comunidad
valenciana, que llegan a estar hasta tres días reunidos en una
actividad así y tiene una aceptación muy importante. 

Por lo tanto, nada, ratificar nuestra -digamos- decepción por
ver como año tras año la conselleria lo único que hace es cubrir
el expediente y desde luego dejar que, bueno, que mientras otras
sociedades y que mientras otras comunidades avanzan
seriamente en estos aspectos nosotros seguimos siendo la última
comunidad a nivel español.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. La Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé, li he de dir que no he sentit bé
l’índex que havia dit, però igualment s’ha de reconèixer que
efectivament sempre es vol anar a més, i sí que s’ha de
reconèixer que l’esforç inversor que s’està fent des del 2003 fins
ara ha estat molt quantitatiu. Clar, el que no es pugui arribar fins
als punts o fins les dades que estem en unes altres comunitats,
bé, també hem de tenir en consideració que partim d’unes dades
més baixes, per tant s’ha de reconèixer el que s’ha fet durant
aquest darrers anys i a partir d’aquí evidentment coincidirem
tots que hem d’anar avançant, però el que no podem fer és llevar
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la importància del que s’ha anat fent durant aquests darrers
anys.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Esgotat el debat, idò, passarem a la votació
d’aquest bloc que venim de debatre, i vull fer constar que
l’esmena número 9042 del Grup Parlamentari Socialista ha estat
retirada i per tant sotmetrem a votació la resta d’esmenes que
fan referència a la secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació; la secció 05, Consell Econòmic i Social; l’entitat de
dret públic 82, Centre Balears Europa; i les empreses públiques
societat pública 02, Parc BIT Desenvolupament SA, societat
pública 06, CAIB Patrimoni SA, i societat pública 07, Balears
Innovació Telemàtica SA.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades les esmenes.

I arribat aquest punt s’aixeca la sessió, que tornarem
començar a les 4,30 de la tarda. Gràcies.
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