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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui per
tal de tramitar el pressupost de la comunitat autònoma per a
l’any 2007. En primer lloc demanar si hi ha substitucions.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
a l’entitat de dret públic 90, Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals la RGE núm. 9539.
Per part del Grup Parlamentari Socialista a la secció 71,
Institut d’Estudis Baleàrics la RGE núm. 9924. A l’entitat de
dret públic 90, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals la RGE núm. 9931.

Sr. President, Carolina Torres substitueix Guillem Camps.
LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Sr. President, Maria Anna López Oleo substitueix el Sr.
Tadeo.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Sr. President, Maria Binimelis substitueix Eduardo Puche.
EL SR. PROHENS I VICENS:
Sr. President, Andreu Prohens substitueix Francisco
Molina.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Sr. President, Eduard Riudavets substitueix Antoni Alorda.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sr. President, Margalida Rosselló substitueix Miquel
Ramon.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Rosa Maria Alberdi substitueix Joan Boned.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Andreu Bosch substitueix Andreu Crespí.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
Passam als debats, si els sembla bé, global número 4 i
número 5, tal i com està previst que seria de 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 i que
té presentades les següents esmenes a la totalitat.
Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
a la secció 13, Conselleria d’Educació la RGE núm. 9313.
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a
la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura la RGE núm.
9993.
Del Grup Parlamentari Socialista a la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura la RGE núm. 9861.

I conjuntament faríem el debat i valgui la redundància del
debat número 5 de globalitat i seria l’agrupació dels programes
d’educació 421A, 421B, 421C, 421F, 421G, 421H, 421I,
422B, 422G, 423A i 423B.
I que té presentades les esmenes següents a programes
d’educació, per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds a la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura. Al
programa 421A, Direcció i Serveis Generals d’Educació i
Cultura, les RGE núm. 9500, 9523 i 9502. Al programa 421B,
Ordenació, Innovació i Formació del Professorat les RGE núm.
9523, 9536, 9504, 9524, 9525, 9503, 9526 i 9527. Al programa
421C, Planificació Educativa i Règim de Centres Escolars les
RGE núm. 9528 i 9537. Al programa 421F, Política i
Actuacions en matèria universitària les RGE núm. 9497 i 9495.
l programa 421G, Ordenació de la Formació Professional les
RGE núm. 9498, 9529, 9538. Al programa 422B, Educació
concertada i altres ensenyaments la RGE núm. 9494. Al
programa 422G, Tecnologies de la informació i la comunicació
la RGE núm. 9530. Al programa 423A, beques i ajuts les RGE
núm. 9505, 9531 i 9532. Al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament les esmenes RGE núm. 9533, 9491 i 9534.
Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la
secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura. Al programa
421A, Direcció i Serveis Generals d’Educació i Cultura, les
RGE núm. 9994, 9995, 9996, 9997, 9998 i 9999. Al programa
421B, Ordenació, Innovació i Formació del Professorat les
RGE núm. 10000, 10068, 10008, 10001, 10002, 10003, 10004,
10005, 10006, 10007, 10009, 10010 i 10011. Al programa
421C, Planificació Educativa i Règim de Centres Escolars les
RGE núm. 10013, 10014, 10015, 10016, 10017 i 10018. Al
programa 421F, Política i Actuacions en matèria universitària
la RGE núm. 10019. Al programa 421G, Ordenació de la
Formació Professional les RGE núm. 10020, 10021, 10022 i
10023. Al programa 421H, Inspecció Educativa la RGE núm.
10024. Al programa 422A, Educació Pública les esmenes RGE
núm. 10025, 10067 i 10091. Al programa 422B, Educació
concertada i altres ensenyaments la RGE núm. 10093. Al
programa 422G, Tecnologies de la informació i la comunicació
la RGE núm. 10026. Al programa 423A, beques i ajuts les
RGE núm. 10027 i 10028. Al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament les esmenes RGE núm. 10012, 10092 i 10029.
Per part del Grup Parlamentari Socialista s’han presentat les
esmenes següents a la Conselleria d’Educació i Cultura. Al
programa 421A, Direcció i Serveis Generals d’Educació i
Cultura, les RGE núm. 9862, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869,
9870, 9879, 9880, 9885, 9886, 9888, 9889, 9890, 9863, 9864,
9921, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9739,
9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910,
9922, 9944 i 9945. Al programa 421B, Ordenació, Innovació
i Formació del Professorat les RGE núm. 9871, 9872, 9873,
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9874, 9878, 9875, 9877 i 9876. Al programa 421C,
Planificació Educativa i Règim de Centres Escolars la RGE
núm. 9881. Al programa 421F, Política i Actuacions en matèria
universitària les RGE núm. 9883 i 9884. Al programa 421G,
Ordenació de la Formació Professional les RGE núm. 9891,
9892, 9887, 9893 i 9882. Al programa 421I, Gestió i nòmines
del personal docent el Grup Parlamentari Socialista tenia una
esmena que ha estat retirada. La RGE núm. 9894. Al programa
422G, Tecnologies de la informació i la comunicació la RGE
núm. 9895. Al programa 423A, beques i ajuts les RGE núm.
9896 i 9897. Al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament
les esmenes RGE núm. 9898, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904,
9905 i 9899.
Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la
paraula per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds la Sra. Rosselló. Té la paraula.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc dir que les
esmenes a la totalitat les defensarem en el ple i que ara faré la
defensa de les esmenes presentades a la secció d’educació.
Bé, en primer lloc dir que nosaltres hem presentat a quasi
bé tots els programes esmenes de substitució, d’afectació i
d’addició. I concretament voldria esmentar que hem presentat
17 esmenes de substitució a la globalitat dels pressuposts de la
conselleria i com dic, quasi bé a tots els programes. Amb la
intenció bàsica d’augmentar la dotació pressupostària a tot un
seguit de programes que consideram que és necessari que
s’augmenti la dotació pressupostària per poder-los dur a terme
amb els criteris de qualitat i amb allò que pertoca en un tema
tan important com és l’educació.
Per això i passant a programes concrets, en el programa
421F les polítiques d’actuació en matèria universitària, hem
presentat dues esmenes amb la intenció de millorar el servei
d’infraestructures del campus universitari i les extensions de les
Illes Balears, dedicar-hi 7 milions d’euros perquè entenem que
s’ha de millorar molt l’actuació a la Universitat i també les
distintes extensions universitàries a les distintes illes. Per altra
banda també consideram que s’ha de millorar l’accés a la
Universitat per fer que aquell alumnat que té més dificultat
pugui un millor accés en els estudis universitaris, tenint en
compte que som la comunitat allà on hi ha menys alumnes
universitaris de tot l’Estat.
Per altra banda en el programa 421A i també com dic les
esmenes de substitució, hem presentat 3 esmenes. Bàsicament
perquè és un programa de serveis generals que nosaltres el
consideram bàsic, tenint en compte que tots els serveis, sobretot
de les escoles públiques, s’han de millorar per tal de donar un
servei educatiu i pedagògic als infants i joves i també fer que
l’escola pública cobreixi les necessitats que també en aquest
moment té la societat i per tant, els pares i les mares. Presentam
una esmena d’ampliar la dotació per millorar els menjadors
escolars en els centres i també les ajudes a les famílies.
Entenem que és un servei fonamental.
Per altra banda també una esmena amb la intenció d’ampliar
els recursos per a transport escolar, ja que entenem hauríem de
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tenir un servei de transport escolar implantat i per tant, que
funcionés de la millor manera possible i pogués atendre no
només l’alumnat d’ensenyament obligatori, sinó també
l’alumnat de post-obligatori.
Per altra banda la tercera esmena que presentam en aquest
programa de substitució, és millorar també la dotació dels
menjadors en els centres educatius. I en aquest sentit pretenem
que els serveis generals estiguin més dotats i que se pugui
treballar molt millor.
Per altra banda el programa 421B, Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat. Nosaltres consideram que aquest
programa és un programa clau, tenint en compte que té un
pressupost totalment insuficient. Mitjançant les nostres esmenes
el que pretenem és bàsicament que se millori aquest pressupost,
com he dit, que se creïn serveis de mediadors socioculturals en
els centres per afrontar el problema o una de les situacions que
se dóna en aquest moment en els centres educatius, el gran
nombre d’alumnat estranger.
Per altra banda que se millorin també els programes de
suport i se doti millor als ajuntaments per facilitar la integració
escolar i social de l’alumnat. Entenem que són imprescindibles
aquests programes de suport per tot el que fa a la inserció
social, laboral i educativa. I per altra banda també entenem que
s’ha d’augmentar sobretot personal. En aquest sentit nosaltres
creim que no n’hi ha prou per dur endavant programes de
garantia social d’orientació i d’atenció a la diversitat per fer
front als problemes que actualment té el sistema educatiu.
També creim que s’ha d’augmentar la partida per a la formació
del professorat, sobretot en els de l’àmbit d’implantació del
Decret de trilingüisme, de convivència escolar en els centres i
d’atenció a la diversitat. I en aquest sentit per tant, millorar tots
aquests àmbits.
Respecte el programa 421C, de Planificació Educativa.
Entenem que s’ha de millorar les transferències dels recursos
a famílies per a la implantació del cicle de 0-3 anys.
Augmentam en 1 milió aquesta partida. I per altra banda també
creim que s’ha d’elaborar el mapa escolar i per això hi
destinam una partida concreta per a la implantació del cicle de
0-3 anys a les escoles públiques.
En el programa 422G, d’ordenació de la Formació
Professional presentam una esmena per augmentar la dotació
perquè tots els centres educatius puguin disposar de les noves
tecnologies, tenint en compte que en aquest moment hi ha
centres que sí, però encara hi ha mancances importants.
També en el programa 423A, de beques, plantejam dues
esmenes. La intenció és clarament augmentar la dotació de
beques i el programa de beques, sobretot per a l’alumnat i per
a les famílies que tenen una situació més acurada i més
necessitada. Creim que és un programa important per
augmentar les seves dotacions.
Per altra banda en el programa 423B, altres serveis. Fan
referència a augmentar les despeses de funcionament dels
centres escolars públics. Creim que és molt important que
s’asseguri que les despeses normals que hi ha dins els centres
educatius públics se puguin assegurar i no passin pels
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problemes que han passat al llarg d’aquests anys i que després
no se poden fer front a elements bàsics i de funcionament
quotidià d’aquests centres.
Entrant a les esmenes d’afectació, ho dic perquè nosaltres
a part de dotar més i augmentar el pressupost d’aquesta secció
d’educació, consideram que després s’ha de fer afectació de
determinades partides perquè hi hagi una claredat respecte al
seu ús i a la seva utilització. En aquest cas nosaltres hem
presentat 6 esmenes d’afectació, concretament al programa
421B, ordenació, innovació i formació del professorat.
Consideram que s’ha d’afectar, en aquest cas concret, 1 milió
d’euros en un tema tan important com és atendre la diversitat
de l’alumnat i disminuir el risc per abandonament del sistema
educatiu. Tenint en compte que som la comunitat que té també
el major índex d’abandonament de l’alumnat abans de finalitzar
la secundària obligatòria. Creim que aquí s’ha de fer una feina
i una tasca important. Per altra banda i també és una tasca
importantíssima, per això també feim una partida de 300.000
euros, l’afectam per a programes de garantia social.
Consideram que és un àmbit importantíssim.
I també afectam en el programa 421G, 100.000 euros, per
tant, una quantitat relativament petita, per a l’elaboració urgent
del mapa de Formació Professional de les Illes Balears perquè
hi hagi una distribució racional de les diferents famílies
professionals de les illes. Per tant, se cobreixi una necessitat i
sobretot se planifiqui un element fonamental.
Així mateix també afectam el programa 422B amb una
partida important, perquè vagi adreçada a millorar tot allò que
suposa el centre d’ensenyament primari i secundari obligatori
públic. Entenem que és allà on s’ha de fer la major despesa
educativa, la gran despesa educativa que és a les escoles
públiques per poder dur endavant, com dic, la seva tasca amb
qualitat i també amb suficients recursos.
I per altra banda també afectam una partida en el programa
423A de 200.000 euros per subvencionar les APA. Entenem
que s’ha de millorar, tenint en compte i vull fer només un
esment. Ahir se parlava en el Parlament de l’associació AFA,
allà on s’hi fa una dotació pressupostària molt major a allò que
és subvencionar les Associacions de Pares i Mares que
nosaltres creim que és allà on s’ha de fer precisament l’aposta
pressupostària. També una altra afectació molt important,
8.487.180 euros per millorar les dotacions del funcionament
dels centres propis, en aquest cas dels centres públics.
Consideram que s’han de destinar perquè no hi hagi cap centre
públic que no tengui les despeses mínimes cobertes.
I ara acab. Tres esmenes d’addició, dues al programa 421B,
amb la intenció de què s’ampliïn els ajuts a famílies amb
infants amb necessitats educatives especials, així com també les
ajudes a l’alumnat amb necessitats educatives diverses i
pretensió a la diversitat. Consideram que això és un element
fonamental, és clau dins els aspectes pedagògics i per això
presentam aquestes dues esmenes d’addició.
Així com una tercera en el programa 421G per potenciar
nous cicles formatius de Formació Professional, per adequarlos a les necessitats de qualificació del mercat laboral. Creim
que aquí hi ha un marge importantíssim, tenint en compte que

el tema del fracàs escolar també està lligat a temes de Formació
Professional i per tant, allò que és l’accés en el món del treball.
Creim que aquí s’ha de fer una aposta molt important per, com
ja he dit, a través del mapa i la planificació, però sobretot
també la potenciació de nous cicles formatius adaptats a la
realitat econòmica i social de les nostres illes.
Això són les nostres esmenes a grans trets que hem
presentat en aquesta secció 13 d’Educació. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Riudavets per part del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula
també per 10 minuts.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc dir que preservam la defensa de l’esmena a la
totalitat a la secció 13 per a la sessió plenària. Però si més no,
volem fer constar aquí en acta que consideram, per açò l’hem
presentada, que aquesta secció no respon a les necessitats reals
del sistema educatiu de les nostres illes. Per tant, vet aquí la
motivació de la nostra esmena a la totalitat.
Entrant ja a la defensa de les esmenes parcials que el nostre
grup manté i que ha presentat a la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura, en concret als programes educatius, que
es d’allò que tractam en aquest primer debat. Vull dir que hauré
de ser forçosament breu, almanco condensar al màxim la meva
intervenció per mor que hi ha moltíssimes esmenes que han de
ser defensades en aquests 10 minuts.
Entraré ja sense més preàmbuls a la defensa. La primera
esmena que trobam la RGE núm. 9994, ja és una constant en
aquesta mena de debat. Simplement pretén una cosa tan senzilla
com la recuperació d’una revista, posada per cert en marxa
quan el Govern de les Illes Balears va assumir les competències
educatives, posades en marxa per un Govern del Partit Popular,
mantinguda pel Govern del pacte de progrés i finalment
extingida, eliminada per l’actual Govern. Pensam que era una
eina de debat i participació, de coneixement mutu i d’aportació
d’experiències que caldria recuperar. Em referesc naturalment
a la revista Quaderns d’Educació.
I també en la línia d’aquest mutu coneixement entre els
diversos centres educatius de les Illes Balears va la següent
esmena, la 9995. Proposa l’edició d’una anomenada revista de
revistes que relacioni i difongui les múltiples publicacions dels
centres educatius de les Illes Balears.
Passem ara a una temàtica absolutament diferent i que per
a nosaltres és d’una gran transcendència, la millora efectiva del
nostre sistema educatiu, vull recalcar la paraula “efectiva”.
Proposam 4 esmenes que pretenen donar un tomb a la línia
d’actuació d’aquest Govern. Instar-lo en definitiva a actuar en
els àmbits més sensibles de l’educació, ja que en el nostre
entendre aquest Govern s’ha dedicat durant tota la legislatura
a preparar cops d’efecte, muntar grans escenificacions i a mirar
cap a una altra banda quan es tracta d’incidir en les
problemàtiques existents. La conseqüència d’aquesta actitud és
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un constant retrocés en tots els índex que mesuren la qualitat i
el valor social reconegut del nostre ensenyament.
Així el nostre grup parlamentari presenta 4 esmenes, més
endavant en relacionaré alguna més en el mateix sentit, per
corregir aquesta situació. Em referesc a les esmenes RGE núm.
9996, 9997, 9998 i 9999.
La primera d’elles proposa que aquest Govern posi un
marxa un Pla de valoració social de la funció docent. Massa
vegades, per desconeixement o per injustificada manipulació de
la realitat, la societat civil no valora en la seva justa mesura una
tasca difícil i complexa com és l’ensenyament. Els
professionals de l’educació sovint es senten tots sols,
desemparats i abandonats per l’administració, en concret per
aquesta administració. Cal llavors que el Govern de les Illes
Balears, màxim responsable de l’educació, inverteixi aquesta
tendència, faci el possible per invertir-la i actuï fent el possible
perquè la societat valori la funció docent. Jo crec que açò aniria
en benefici de tots.
La segona esmena d’aquest grup parteix d’una premissa
molt senzilla, sense la participació de la comunitat educativa és
molt difícil, gairebé impossible, prevenir i evitar la
conflictivitat en els centres educatius. Per açò proposam
mesures de participació social en la prevenció dels conflictes.
Recalc “mesures de participació”.
La tercera esmena, la 9998, demana un estudi seriós sobre
les causes de l’altíssim grau de fracàs escolar existent a les
nostres illes.
I en la mateixa línia, l’esmena següent pretén el mateix
respecte a l’abandonament d’estudis i per què? Estudis de fet
n’hi ha, però no per aquest Govern, aquest Govern no els ha
realitzat. Cal implicació de l’administració educativa,
actualització constant i continua revisió dels estudis. I açò
només es pot fer mitjançant doblers públics. Per actuar sobre
les fonts del problema cal abans de res identificar-les, veure’n
l’abast i cercar-ne solucions.
Molt ràpidament. Ara una referència a l’esmena 10000, és
una esmena eminentment pràctica. Els nostres centres educatius
porten a terme continues i molt valuoses experiències
didàctiques, experiències nascudes de (...) que no són en
absolut difoses. Per tant, són desconegudes per la resta de
centres, que de conèixer-les podrien aplicar-les en benefici de
la millora pedagògica. Jo crec que açò és molt simple. Per tant,
demanam la publicació sistemàtica i sistematitzada
d’experiències didàctiques.
Em detindré ara un moment a l’esmena següent, la 10068.
Pretenem afectar part del pressupost de la, per a nosaltres
ruïnosa, barroera, castellanitzada i sectària IB3, per actuar en
el foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres. Però açò
sí, des del compliment de l’Estatut i de la Llei de Normalització
Lingüística. I per tant, que el foment del coneixement de
llengües estrangeres es faci des de la potenciació del català,
llengua pròpia de les Illes Balears. I no com passa ara amb
l’anomenat Decret de trilingüisme, des de la intencionalitat de
fer retrocedir l’aprenentatge de la llengua catalana.
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Em referiré ara molt ràpidament a 4 esmenes que afecten
l’atenció a la diversitat. Són la 10008, 10002, 10007 i 10011.
Demanam respectivament la posada en marxa de plans
específics d’integració de l’alumnat amb necessitats educatives
especials. Suport a experiències municipals d’integració social
d’alumnat immigrant. ColAlaboració amb entitats locals per a
programes adreçats a alumnes amb risc d’exclusió escolar. I
programes propis d’integració social de l’alumnat immigrant.
He de dir, per avançar-me a allò que segurament ens diran, a la
més possible rèplica del Grup Popular, que efectivament ja
existeixen programes d’aquestes característiques, però són
programes posats en marxa pel Govern del pacte de progrés,
tots ells sense excepció. El PALIC, plans socioeducatius.
Programes que en aquesta legislatura no s’han incrementat ni
un cèntim, programes que en molts de casos s’han arraconat,
gairebé fins a la inanició amb el Govern del Partit Popular. En
definitiva, cal tornar actuar o les conseqüències seran serioses
i greus.
L’esmena 10001 és també força senzilla. Demana recuperar
el suport que l’anterior Govern donava als municipis per a
l’augment de places d’educació infantil de 0-3 anys. Aquell
programa existent, un programa ben dotat econòmicament que
potenciava la creació de més places d’educació infantil de 0-3
anys va ser primer ofegat i després eliminat per l’actual
Govern, amb els resultats que tots ja sabem, retrocés d’aquest
tram educatiu, males condicions, queixen de fins i tot el
Departament de Pedagogia de la Universitat de les Illes
Balears. En definitiva, un desastre. I hem de tenir clar que si
volem un sistema educatiu de qualitat, cal començar per la
base, per l’educació infantil 0-3 anys, cosa que aquest govern
ha oblidat absolutament.
Per altra part, hauríem de suposar que si aquest govern en
aquest tema no actua com cal, ja sigui per incapacitat o per
deixadesa, almanco hauria de donar suport a aquelles
administracions que sí actuen. Per açò, amb les respectives
esmenes, 10003, 10004, 10005 i 10006, demanam que
almanco, ja que ell no fa res, el Govern de les Illes Balears doni
suport al Pla d’educació infantil 0-3 anys del Consell Insular de
Menorca; al Programa d’espais familiars que es desenvolupa a
Menorca; al Programa d’educació infantil en el medi rural que
es realitza a Menorca. Així com també demanam que un
programa, tan eficaç, d'èxit i profitós com és el d’espais
familiars, sigui estès a costa del Govern a la resta d’illes.
Passem ara a una altra temàtica. Des del nostre punt de
vista, si qualque cosa ha caracteritzat aquest govern en el camp
educatiu són les reticències a qualsevol activitat, associació o
línia que faci olor d’innovació educativa, per açò no és estrany
que s’hagi reduït fins a extrems vergonyosos el suport a les
associacions de Renovació Pedagògica. Per açò, amb la nostra
esmena 10009 pretenem que el Govern de les Illes Balears doni
un suport econòmic decidit als moviments de renovació
pedagògica, que agrupen ensenyants, per si qualcú no ho sabia,
que desinteressadament treballen per a una millora del nostre
ensenyament.
Així mateix, l’esmena següent, la 10010, va en la mateixa
línia: difusió de temàtiques pedagògiques i suport a entitats.
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I per continuar amb la mateixa argumentació, em referiré
ara a les esmenes 10018 i 10027, respectivament demanen
també suport econòmic, el qual ara per ara és gairebé residual,
a les associacions d’ensenyament de persones adultes i a les
associacions de pares i mares.

de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a la creació de places
de professors i mestres en els centres públics per afavorir la
immersió lingüística. I conseqüentment, l’esmena 10093,
augmentar els concerts educatius per dotar de professorat de
suport a la immersió lingüística en els centres concertats.

Però si hi ha una esmena que consider especialment
important és la 10016, la qual proposa destinar 600.000 euros
a un pla de mesures urgents per fomentar el coneixement i
prestigi de l’ensenyament públic. I és important perquè els
quatre anys d’aquesta legislatura s’han convertit en un constant
i sense interrupcions atac al prestigi de l’ensenyament públic;
un atac des de la pròpia administració que n’és responsable i
titular. I açò, a més de ser inadmissible, que ho és, costarà molt
de remuntar, la ferida que ha causat aquesta administració
contra l’ensenyament públic trigarà a curar-se. Per açò, vet aquí
el sentit de la nostra esmena.

Amb aquestes tres esmenes acab ja la meva exposició i
defensa d’esmenes d’aquest debat. Jo crec que, sincerament, si
s’aprovessin tendríem uns millors pressuposts, però sobretot
tendríem una millor política educativa que és el que manca en
aquest govern.

I molta relació té l’esmena següent, la 10017, amb el que
acab de dir: mapa escolar. És una esmena testimonial, sols
pretén, no hi he posat ni un sol euro, és només una esmena
testimonial; només pretén un compromís, que, d’una vegada,
després de quatre pressuposts d’anunciar-ho, es redacti i
s’aprovi el mapa escolar de les Illes Balears; però açò sí, des
del consens i la participació de la comunitat educativa.
En una línia similar de participació hi trobam l’esmena
10024; pretén que la Conselleria d’Educació organitzi jornades
adreçades a la comunitat educativa perquè els distints sectors,
pares, mestres, alumnes, puguin fer escoltar la seva veu i
aquesta sigui tenguda en compte a l’hora de dissenyar la
política d’educació.
Ara passaré simplement a relacionar una sèrie d’esmenes
que no detallaré ni comentaré, per mor que el seu enunciat és
prou explícit i senzillament volem fer incidència en els camps
que aquest govern o bé té força abandonats o bé ni tan sols hi
ha entrat; em referesc a les esmenes 10019, difusió de la tasca
del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears; 10020,
foment de la tasca de l’Institut de Qualificacions Professionals;
10028, foment de l’associacionisme estudiantil; 10012, suport
a les sortides escolars, i 10029, el Pla d’obertura de centres en
horari no lectiu.
Així mateix, vull assenyalar tres esmenes adreçades a la
formació professional. Una d’aquestes pretén que es potenciï
l’intercanvi d’experiències didàctiques a l’àmbit de la formació
professional, amb l’esmena 10021. I la 10022 pretén tornar
donar impuls, ben abandonat en aquest govern, a la signatura
de convenis amb entitats locals per a la realització de
programes de garantia social o iniciació professional que és el
mateix. I la 10023, també pretén que aquest govern
reemprengui la signatura de convenis amb entitats per realitzar
mòduls específics i concrets de formació professional, d’acord
amb les necessitats del mercat laboral.
I ja acab, vull exposar, ja per finalitzar, tres esmenes molt
concretes, les tres destinen pressupost de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a accions concretes
d’educació. L’esmena 10067, per dotar professorat en comissió
de serveis a les associacions de renovació pedagògica.
L’esmena 10091, que afecta aquesta quantitat dels pressuposts

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. La diputada Sra. Alberdi, pel
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies. Les esmenes a la totalitat que hem presentat
des del Grup Parlamentari Socialista a la secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura, a l’entitat de dret públic Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, i a la secció
71, Institut d’Estudis Baleàrics, queden defensades amb els
seus termes i ens reservem l’argumentació per al plenari.
Abans de començar l’explicació de les esmenes a la
globalitat presentades a Educació, és necessari que expliqui que
s’ha de retirar una esmena perquè s’hi va produir una errada
administrativa, és la número 9894. Tal com venim repetint, la
confecció dels pressuposts depèn de les prioritats que es tenen
en relació amb l’educació; a l’entendre d’aquest grup
parlamentari, dues motivacions fonamentals haurien d’haver
guiat el pressupost: la primera motivació hauria estat dotar-nos
de les persones, o sigui, del professorat de suport i del titular,
i els coneixements necessaris per poder fer front als reptes més
importants del nostre sistema educatiu: la lluita contra el fracàs
i l’abandonament prematur, l’atenció a la diversitat, la
promoció de l’ensenyament no obligatori i assegurar la qualitat
de les escoles públiques. I la segona raó que hauria d’haver
guiat aquests pressuposts és mantenir les infraestructures
existents i promoure’n de noves.
Desafortunadament, no sembla que aquests objectius hagin
estat l’eix de la confecció dels pressuposts i per tant s’han
constituir en el pal de paller aquests motius de totes les
esmenes que el Grup Socialista ha presentat. Com cada any,
hem procurat que totes elles corresponguessin a aspectes bàsics
de l’educació a les nostres illes i les hem fet de manera realista,
ens ha semblat que coherent, perquè hem volgut que fossin
sobretot acceptables. Però abans de començar he de tornar
comentar una qüestió important relativa a aquests pressuposts;
altre cop hi ha una errada greu entre el suport paper i el suport
CD, altre cop no corresponen dos programes importantíssims,
el 455B, planificació i normalització de la llengua, diferència
també aquest any a favor del paper de 53.000 euros, poqueta
però interessant; 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.
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Mirin, jo ho he volgut fer constar davant d’aquesta comissió
perquè em sembla insòlit que un problema d’ineficàcia tan greu
com aquest, que solament necessita una mica de cura, perquè
després si et poses a cercar bé, naturalment, això correspon als
arxius, a les biblioteques, als museus, clar, i resulta ser que hi
ha una partida en el 455B que és a una altra direcció general.
Però això no ens correspon a nosaltres, vostès presenten un
pressupost que té una errada fonamental i, a més, la té en el
suport que vostès utilitzen, el qual precisament no és el que es
registra en aquest Parlament, que es registra el paper. Jo no vull
fer sang, solament vull que consti, perquè, molt probablement
l’any que ve estaran les coses ja arreglades i segurament no
serem ni tan sols aquí per defensar-ho, però no puc deixar de
fer-ho constar aquí, en aquesta cambra, perquè consti en
aquesta sessió, perquè consti en el Diari de Sessions, perquè és
que me sembla que amb una miqueta de cura per part del Partit
Popular i d’aquest govern, d’aquesta conselleria, una errada
que es va produir també l’any passat i que jo vaig manifestar
reiteradament, s’ha tornat a produir aquest any.
Dit això, pas a explicar les esmenes de globalitat de
l’apartat d’educació de la secció 13, ja que el Sr. Bosch
defensarà les de Cultura i les de les seccions 71 i de l’Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
Seguiré l’ordre dels programes jo, refiant-me del paper, d’acord
amb el Llibre Verd, i començaré pel programa 421A, que és la
direcció i serveis generals d’Educació i Cultura, o sigui, el que
anomenem la secretaria general. Hi hem presentat 27 esmenes,
no les diré totes, però la primera d’elles és una esmena
importantíssima, encara que té pocs diners, perquè és una
esmena que té com a objectiu dotar la secretaria general dels
adequats sistemes d’informació que li permetin acomplir les
seves obligacions corrents amb més eficàcia, insistiré, l’any
passat ja li vam fer, no ens la van acceptar, però aquest any, a
veure si amb un altre ordinador que sàpiga sumar, doncs no
torna passar això que hi hagi aquestes errades.
També són d’addició les esmenes 9863 i 9864, destinades
a augmentar les beques de transports i de menjador, les quals
solament pugen un 2%, o sigui que en realitat no pugen sinó
que davallen. I en canvi sí que ha pujat, i força, d’acord amb les
variacions del mercat, aquests serveis que els pares i les mares
han de comprar per als seus nins i nines.
Les esmenes 9865 i 9866 són d’afectació i es fan per
promocionar els treballs de l’Observatori de la Convivència
Escolar a fi que es realitzi un estudi sobre la conflictivitat en els
centres educatius i posteriorment faci el disseny i la
planificació de les actuacions formatives i de sensibilització
que ens permetran comptar amb un professorat especialment
qualificat en la prevenció i en la resolució de conflictes. Hem
demanat aquesta mateixa cosa reiteradament durant aquest
darrer curs i ens sembla fonamental que aquest observatori doni
fruit a través d’aquests estudis.
Igualment, com hem fet cada any, encara que la memòria
del programa 421A no dóna competència en infraestructures a
la secretaria general, el cert és que destina 19 milions d’euros
al capítol 6, inversions reals, i per això nosaltres hi hem fet 8
esmenes d’afectació, de la 9906 a la 9910, la 9921, la 9922 i
les 9944 i 9945, relatives a infraestructures educatives. Les
mencionaré de forma ràpida: proposem la construcció d’un
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centre d’adults a Manacor; d’un colAlegi públic a Binissalem;
d’una escola infantil a Sant Antoni de Portmany; d’una escolta
infantil i primària a l’Urgell, Sant Josep, a Eivissa; l’escola
infantil de primària a Santa Eulàlia; un institut a Alcúdia; una
escola de 0 a 3 anys a Alaior i una escola infantil a Mercadal.
Les darreres 14 esmenes d’aquest programa, les quals van
de la 9731 a la 9744, en realitat corresponen al programa 455A,
perquè són d’afectació, i per això seran defensades en el debat
següent, tot i que les quantitats es detreuen del programa 421A.
Passaré tot seguit a justificar les esmenes al programa 421B,
ordenació, innovació i formació del professorat. Cada vegada
que he hagut d’intervenir en els pressuposts he dit que aquesta
és una de les direccions generals més importants, és curiós i
ilAlustrador alhora observar que amb els objectius i la
importància d’aquests és l’única direcció general que té 17
objectius, perquè m’he llegit la memòria. Doncs aquesta
direcció general, tan important, i a més pel contingut dels seus
objectius, per fer front als problemes del nostre sistema
educatiu, el pressupost d’aquesta direcció aquest any davalla un
2%. Algunes de les esmenes són d’afectació al programa 421A,
però com que corresponen a aquesta direcció general les vaig
a comentar a continuació: 5 d’aquestes estan destinades a fer
programes per millorar l’ensenyament de la lectoescriptura, les
matemàtiques i les llengües estrangeres; la capacitació de
professorat en noves tecnologies i l’abordatge de
l’abandonament prematur, els quals són problemes gravíssims
en el nostre sistema educatiu.
Hi ha dues esmenes relacionades amb l’escolarització
infantil, o sigui, proposem fer un estudi de necessitats; l’hem
dotat d’una forma molt humil, amb 18.000 euros, i proposem,
això sí que és important, un augment d’1 milió d’euros al
concepte que el que pretén és promoure les escoletes infantils
a través dels municipis i ho farem, aquesta vegada, a través dels
consells.
Tres esmenes més van destinades a incrementar les ajudes
a les entitats de renovació pedagògica, a la subvenció íntegra
de les aules externes per als alumnes de secundària en situació
de conflicte o absentisme escolar del municipi d’Alaior, que
aquest any tampoc no figura, i augmentar el nombre
d’especialistes en pedagogia terapèutica, audició i llenguatge,
a fi de poder cobrir adequadament les necessitats dels nins i
nines amb necessitats educatives específiques.
Pas a parlar de les 4 esmenes presentades al programa
421C, que és la Direcció General de Planificació Educativa i
Centres Escolars, també molt important. Aquestes són les
esmenes 9879 a la 9872. La primera d’aquestes és per a
l’elaboració del mapa escolar de les Illes Balears, tantes
vegades reclamat i que aquest pressupost, una vegada més,
demostra tan necessari. Jo no entraré a justificar-ho, perquè
n’hem parlat prou durant aquesta legislatura, però ens sembla
que nosaltres sempre ho hem fet de forma simbòlica, perquè hi
destinem molts pocs diners, però alguns diners sí que hi
destinem. Dues més estan relacionades amb els centres
d’adults, perquè compten, des de l’any passat, amb una nova
llei, però no han tengut el pressupost suficient per
desenvolupar-se adequadament.
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I després he de comentar una esmena, la 9870, que està
relacionada, que té una errada, i m’agradaria dir-ho, perquè
l’hem posada, perdó, la 9882, hi ha una errada, ja que consta
com a afectada al programa 421G i en realitat és al programa
421C, no sé si som a temps d’arreglar-ho, o si l’hauríem de
retirar, però hi vam tenir una equivocació. Es tracta d’una
esmena d’addició que té com a objectiu el finançament de
programes d’obertura de centres fora de l’horari escolar, que és
l’objectiu 7 d’aquesta direcció general, 421C. Bé, no sé si té
importància perquè després, total els diners poden anar d’un
compte a l’altre.
Vull fer menció a una esmena especial que és la 9870, que
està relacionada amb l’objectiu 5 d’aquest programa 421C. És
un objectiu que em va cridar moltíssim l’atenció i després vaig
mirar a tota la memòria si n’hi havia alguna altra que s’hi
assemblés, perquè el que proposa és augmentar la qualitat dels
centres concertats, i resulta ser que a tota la memòria no hi ha
cap objectiu que sigui per augmentar la qualitat dels centres
públics. Llavors, ens ha semblat que era important fer una
esmena, la qual tingués com a objectiu, precisament, augmentar
la qualitat de l’ensenyament dels centres públics, perquè si no
ens semblava que era una diferència inacceptable.
Al programa 421F, sobre polítiques i actuacions en matèria
universitària, hi hem fet dues esmenes: una per al finançament
del consorci, per augmentar el finançament del Consorci
Agència de Qualitat Universitària, té molt poc pressupost i
molta feina; per fer més atractives les propostes de la nostra
Universitat i així augmentar el nombre d’alumnes. I una esmena
humil, però simbòlica, destinada al finançament de beques a
alumnes que fan part dels seus estudis a universitats
estrangeres, perquè el Partit Popular ens va fer caure en què era
necessari això, encara que després va (...) a una proposició no
de llei, però ens ha semblat que tenien raó (...) molt bé,
augmentar aquest pressupost.
Ja vaig acabant, al programa 421G, ordenació de la
formació professional, hi hem fet 8 esmenes, de la 9885 a la
9893, perquè aquest any tampoc puja, bé l’any passat sí va
pujar, aquest any no puja, sinó que davalla. Totes tenen com a
objectiu que la direcció general acompleixi amb els seus
objectius de promocionar la formació professional i assegurar
un ensenyament de qualitat. No m’aturaré a cadascuna
d’aquestes, però van des del proporcional intercanvi i la
formació del professorat fins a organitzar reunions i setmanaris
entre les conselleries, els ocupadors i els centres de formació
professional per coordinar-se de millor forma.
Per acabar, faré menció a les esmenes fetes al programa
423B, altres serveis de l’ensenyament, i en primer lloc hi hem
fet 6 esmenes, de la 9900 a la 9905, d’afectació al capítol 4,
apartat 44141, transferències a l’IBISEC, que corresponen a la
construcció d’una escola de 0 a 6 anys a la barriada del Cos
d’Inca; la construcció d’una escola de primària a Manacor;
millora del colAlegi públic Juníper Serra de Petra; construcció
d’una escola infantil i primària a Ca’n Picafort; construcció
d’una escola infantil i primària a Llevant a Inca, i construcció
d’una escola de 0 a 3 anys a s’Arenal a Llucmajor.

Totes aquestes dotacions que demanem són humils en el
sentit que són per a una primera fase i es limiten a 250.000
euros.
I ja per acabar, i dins d’aquest mateix programa, dues
esmenes especialment importants: la 9898, que és d’addició,
correspon a augmentar en 2 milions d’euros el subconcepte
22900, relatiu a despeses de funcionament dels centres escolars
i destinada al finançament del funcionament corrent dels
centres no universitaris. Perquè es facin una idea de la utilitat
d’aquesta esmena, mirant el pressupostat, l’any passat, perdó,
tenim un pressupost de 8,5 milions per a enguany, a 30 de juny
ja s’havien gastat més de 9,5 milions, i encara faltava la paga
que es fa el setembre. Això vol dir que evidentment això és
insuficient, per tant hem fet aquesta esmena perquè no anem
amb aquestes mangarrufes de fer un pressupost que sabem que
no s’acomplirà.
I en darrer lloc, la 9899, també d’addició, la qual el que
pretén, és humil perquè solament destina uns diners que no
arribarien a fer-ho tot, però sí per començar, i és la relativa a
establir programes de reutilització de llibres de text i de
material didàctic, ens sembla que és especialment interessant
aquesta esmena i que ens agradaria molt que ens l’aprovessin,
perquè d’aquesta manera el Partit Popular podria acomplir amb
els seus compromisos tantes vegades incomplerts.
Confio en què es puguin acceptar les nostres esmenes,
perquè sens dubte responen a necessitats evidents del nostre
sistema educatiu i millorarien aquests pressuposts i també la
política educativa. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Informar-la sobre aquesta
esmena que està equivocada en el programa, que me diuen els
serveis administratius que seria molt complicat canviar-la ara,
que, si en qualsevol cas s’ofereix una transacció que s’hagués
d’aprovar, i fos el problema la ubicació, evidentment la
canviaríem, si no la mantindrem amb aquest grup i la
sotmetrem a votació dins aquest grup.
Per al Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada
Sra. López Oleo.
LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Moltes gràcies, Sr. President. Primer, quant a l’esmena a la
totalitat, com molt bé han dit els meus companys que m’han
precedit, l’exposició serà diferent. Nosaltres rebutjarem aquesta
esmena a la totalitat perquè, per sort, i com era de suposar per
altra banda, no compartim les raons adduïdes pels portaveus
que m’han precedit entorn a les intervencions. Nosaltres
entenem que aquests pressuposts de la Conselleria d’Educació
i Cultura, amb quasi 695 milions d’euros, 41 més que el 2006,
fan més consistent el model educatiu del Partit Popular a les
Illes Balears, un model educatiu que aposta per la qualitat.
Naturalment ens reservam les argumentacions per al debat del
ple de la setmana que ve.
Passem ara, bé, faré una introducció a les esmenes, general
per a tots els partits, encara que després intentaré entrar a
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qualcuna d’aquestes. El Grup Popular vol manifestar en primer
lloc que valoram de manera molt positiva l’esforç de tots els
grups parlamentaris quant a la presentació d’un conjunt
d’iniciatives i esmenes que tenen el mateix objectiu, com no
podia ser d’altra manera, millorar el sistema educatiu de les
illes. Però, desgraciadament, moltes d’aquestes propostes de
modificació no podran ser ateses, per diverses raons, alguns
motius reiterats any rera any, però tots amb el mateix valor. El
pressupost recull els ingressos i les despeses que tendrà aquesta
comunitat durant l’any 2007, ara bé, en certa manera són
genèrics a la memòria del pressupost, on s’explica què és el que
el Govern vol desenvolupar. Tots sabem que un pressupost
molt detallista es converteix en immobilista, poc àgil i poc
notable, per afrontar les situacions que es puguin donar més
endavant.
Quan una conselleria elabora el seu pressupost, i la
d’Educació no és una excepció, evidentment ho fa de manera
que s’organitza un mecanisme on totes les parts engranen unes
amb les altres, de manera que el moviment o l’aturada d’una es
transmet o frena les altres; un mecanisme on tots els programes
i les direccions generals aconsegueixen el seu equilibri quant a
les partides assignades. A més, açò es trasllada mimèticament
al global del pressuposts del Govern de les Illes Balears. I amb
açò que hi ha esmenes que afecten l’eliminació de programes
i conceptes d’altres conselleries, la qual cosa no podrem
acceptar perquè posaríem en perill tot el sistema pressupostari.
Una altra raó 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, estaran 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 moltes de les qüestions que han plantejat aquí
vostès.
Torn repetir, valoram molt positivament la feina realitzada
pels diferents grups i lamentam que la majoria de les esmenes
no les podrem acceptar.
Passaré ara un poc per grup, amb les esmenes. Quant a
Esquerra Unida i Els Verds ha presentat 26 esmenes, de les
quals n’hi acceptarem una, la 9531, per subvencionar les
APIMA; hi ha fet referència la Sra. Diputada, la Sra. Rosselló,
idò miri, l’acceptarem.
Les que desestimam són pels motius, ja intentaré explicar,
com que n’hi ha moltes, les he ordenat de forma decreixent,
segons la quantia econòmica que representen i agrupades
segons l’argumentació que hem emprat per refusar-les. La
número 9494 proposa afectar la totalitat de la partida a concerts
d’ensenyaments de primària i secundària obligatòria, no podem
acceptar-la, ja que consideram que és injust i ilAlegal deixar
sense sou el professorat d’educació infantil i de la formació
professional concertada, els quals per cert fan una magnífica
tasca docent i voldria que constés aquí en acta.
L’esmena 9491, relativa també a destinar més recursos a
l’escola pública, no la podem acceptar perquè l’ens proposat no
és l’adequat per fer la inversió en infraestructures i perquè en
el programa 423B ja està afectat el funcionament dels centres.
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La 9495, per realitzar millores de serveis i infraestructures
en el campus universitari i de les extensions universitàries de la
UIB, universitaris de les Illes Balears, no l’estimam perquè
aquestes inversions ja tenen adequat tractament mitjançant els
pressuposts i l’acció duita a terme pel COFIU.
Les esmenes 9504, 503, 528, 530, 505 i 532 no les
aprovarem perquè les baixes del programa que afecten el
programa 513D no és admissible, ja que posaria en perill
l’assoliment dels objectius del programa i l’aplicació d’alta als
programes 423A, 421B i 422G ja tenen les adequades
adhesions per atendre els objectius proposats, si es considera
adient. En altres casos d’altes dels programes 422B i 421C no
aconseguim entendre la seva finalitat.
Quant a les esmenes 9498 i 9529, proposades per potenciar
nous cicles formatius, les rebutjam perquè aquests objectius ja
tenen l’adequat tractament pressupostari mitjançant les
dotacions del programa 421G. Les baixes en aquests casos no
són admissibles, ja que posarien en perill l’assoliment dels
objectius del programa al qual fan referència.
Les esmenes 9537 i 9497, les desestimam perquè l’aplicació
de la baixa corresponent no és admissible, ja que posaria en
perill també assolir el programa al qual fan referència.
La 9500, la 9523 i 9502, presentades per a l’ampliació i
millora de les dotacions per a menjadors i transport escolar, al
qual també n’he fet referència, les desestimam pel motiu que
l’aplicació de les baixes del programa 513D posaria en perill
també assolir aquests objectius. Per altra banda, les dotacions
per a subvenció en matèria de menjadors escolars que
apareixen en el pressupost de la secció 13 són les adequades
per respondre a les finalitats perseguides per les esmenes en
qüestió.
Quant a la 9524 i 9525, les rebutjam perquè són els
ajuntaments que han de destinar els seus recursos en la quantia
adient per atendre les necessitats en matèria de la seva
competència, com ja fa la conselleria en aquesta matèria
directament. Per altra banda, l’aplicació de baixa al programa
513D no és admissible.
La 9535 i 9536, les rebutjam perquè el nombre de personal
docent ja ha experimentat creixements adients per atendre
aquestes finalitats i la baixa del programa 513D no la podem
acceptar, perquè els objectius no les podríem assolir, no les
podríem fer.
La 9533 i 9534 les consideram innecessàries perquè amb el
creixement acumulatiu dels dos darrers exercicis pressupostaris
és de 4,65% el 2006 i 5,31% el 2007; els centres haurien de
disposar dels crèdits adients per al seu funcionament, per tant
no ho podem acceptar.
L’esmena 9526, la qual fa referència a atendre la diversitat
de l’alumnat i disminuir el risc per abandó del sistema educatiu,
la rebutjam per l’absoluta indefinició del contingut d’aquestes
ajudes, dels seus destinataris i del seu objecte. A més, la manca
de claredat pel que fa a la seva fonamentació ens reafirma que
no la podem acceptar.
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La 9527 per ajudes a l’alumnat amb necessitats educatives
especials, la desestimam perquè aquest alumnat ja té
l’adequada atenció mitjançant les accions i les despeses per als
diversos conceptes que deriven dels programes 421A i 422A i
el mateix 421B. Per altra banda, es desconeix la finalitat de les
ajudes, com també l’adequació d’aquestes aplicacions a les
finalitats que es suposa volen satisfer.
Finalment, la 9538, presentada per elaborar el mapa escolar
la rebutjam perquè és innecessària, el mapa es troba en procés
d’elaboració d’acord amb els requisits i procediments establerts
legalment.
Quant a les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, n’han presentades 41. Si accepten, proposam una
transacció a l’esmena 10020. Estam d’acord amb l’objectiu i
solAlicitam que es dugui a terme amb càrrec a la partida 13101,
421A01, 62200 per la quantia de 50.000 euros, no 60.000 com
diu l’esmena, està d’alta al subconcepte 22706. La resta
d’esmenes la rebutjaríem, també estan ordenades i agrupades
de la manera esmentada anteriorment.
Les esmenes 10068, 9996, 10000, 10016, 10024, 10067, 29
i 92 les rebutjam perquè no són admissibles les baixes als
programes als quals fan referència, ja que posarien en perill
l’assoliment dels objectius com passa amb les altres.
Respecte de les altes a què es refereixen les esmenes, si la
publicació s’entén adient s’aplicaran les dotacions pertinents.
Sobre el prestigi de l’ensenyament públic de les Illes Balears,
entenem que és innecessari ja que aquest govern no el posa en
dubte, encara que vostès moltes vegades en fan esment.
L’esmena sobre les esmentades associacions la consideram
difícilment comprensible mentre no es converteixin en una
administració pública. Altres són del tot inacceptables per la
seva indefinició i quantia i sobre el finançament ja s’ha dit que
els centres veuran augmentat més d’un 5% les seves dotacions
respecte a l’any 2006. No està de més manifestar que no tenim
cap dubte del gran reconeixement que la funció docent dins la
societat i que en alguns dels programes afectats ja es destinen
dotacions a la quantia necessària per assolir els objectius
proposats.
Les 10091 i 93 les rebutjam perquè aquestes baixes tampoc
són admissibles ja que posarien en perill els objectius afectats.
A més, la finalitat de les altres proposades no és compartida pel
Grup Popular.
Les 10001, 6 i 11 les refusam perquè les baixes no són
acceptables i, a més, el programa que quedaria afectat, el 421B,
no el podem acceptar.
Les 10013, 14 i 15 les desestimam perquè els esmentats
centres es troben adequadament gestionats per la secció 23 del
programa 313A.
Les 10003, 10004, 10005, 10022 i 23 tampoc no les podem
acceptar perquè també posen en perill la consecució dels
objectius del programa en qüestió.

Les 10009, 10 i 27, la 10009 fa referència al moviment de
renovació l’hem de desestimar perquè aquestes entitats poden
obtenir l’adequat suport dins el marc genèric de l’aplicació de
la Llei de subvencions i la Llei de contractes de les APIMA, de
les APA i dels límits quantitatius adients per assolir el conjunt
d’objectius del programa 421B.
Les 10017, 25 i 26, presentades per elaborar el mapa
escolar i altres, les rebutjam per innecessàries, ja que el mapa
es troba en procés d’elaboració d’acord amb els requisits i
procediments establerts legalment. La conciliació, com és
sabut, ja s’aplica dins el marc normatiu dels acords amb les
centrals sindicals i la dotació és objectiu del programa
pressupostari.
Quant a la 10008, la desestimam per programes específics
d’integració social de l’alumnat amb necessitats educatives
perquè dins el programa 421B existeixen les dotacions i els
conceptes adients per atendre aquests objectius.
Les 10002 i 10007 les desestimam pel motiu que, atès que
la CEC destina crèdits en quantia suficient per dur a terme
aquesta tasca a l’àmbit de les seves competències, ens pareix
lloable que les entitats locals hi vulguin colAlaborar, si bé
l’adequat és que aquestes proveeixin els crèdits pertinents per
a aquesta finalitat.
La 10012, per suport econòmic per a sortides escolars de
caire cultural, la desestimam perquè els centres tenen dotacions
adients per disposar allò que considerin correcte per a aquestes
finalitats. Per altra banda, es proposa la baixa, l’aplicació, que
mitjançant el programa Viu la cultura, més directament
coadjuva la finalitat proposada a l’esmena.
Les 9097 i 99 les refusam i si es considera pertinent més
endavant s’habilitaran els crèdits adients per a la realització
externa d’aquests estudis.
La 10021, per a intercanvis d’experiències didàctiques, la
refusam perquè preferim garantir l’execució dels programes de
garantia social.
La 10019, per difusió de la tasca del Consell Social de la
UIB, la rebutjam perquè és una decisió que correspon a la UIB
dins el marc dels seus pressuposts i de l’autonomia
universitària.
La 10028 la refusam perquè els objectius del programa 423
no es poden posar en perill.
Les 9994 i 95, a les quals ha fet molta referència el Sr.
Riudavets, per recuperar Quaderns d’Educació i publicar una
revista, de revistes escolars, les refusam perquè si entenem
adequadament el terme “recuperació” i s’entén adient la seva
publicació s’habilitaran les dotacions pertinents.
La 10018, per al suport a les associacions d’ensenyament
per a les persones adultes, també la desestimam perquè
aquestes entitats poden obtenir l’adequat suport dins el marc
genèric de l’aplicació de la Llei de subvencions i de la Llei de
contractes de l’administració pública dins els límits quantitatius
adients per assolir el conjunt dels objectius del programa 421.
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Quant al Grup Parlamentari Socialista...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, intenti, si pot, concretar perquè si els ha de
defensar una per una...
LA SRA. LÓPEZ I OLEO.
Em sap molt de greu, ha d’entendre que són tres... només
em falta aquest grup.
EL SR. PRESIDENT:
No, i a més és una secció a la qual s’han presentat moltes
esmenes, però ja du un quart d’hora, eh? A veure si pot
concretar.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Sí, em sap greu. Intentaré ser ràpida.
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat 67 esmenes i
proposaríem dues transaccions si volen, a les esmenes 9873 i
9874. A la 9873 per a la realització d’un programa de
capacitació es comparteix el criteri amb la partida de baixa
13101 421A09 62200 i per un import de 25.000 euros, i
respecte de l’esmena 9874 per a un estudi sobre la situació de
les necessitats d’escolarització del fillets i filletes de 0 a 3 anys,
proposam que s’admeti amb la partida de baixa 13101 421A01
62200 i per un import també de 25.000 euros.
Rebutjam les altres esmenes i, si és el cas, a la rèplica ja
m’explicaria un poquet més. Moltes gràcies.
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nosaltres ens sorprèn moltíssim que no s’admetin certes
esmenes que nosaltres presentam amb la idea de millorar, com
dic, el finançament i deixar de fer coses, en aquest cas, els
programes que nosaltres hem donat de baixa són programes per
a nosaltres absolutament innecessaris respecte de la realitat de
les Illes, com és fer les autopistes d’Eivissa o com, per
exemple, IB3. Per tant, nosaltres creim que s’hauria d’apostar
per millorar tots i cada un d’aquests programes que van en una
línia molt clara i és precisament poder afrontar -com dic- el
fracàs escolar, som la comunitat que té el nivell més elevat de
fracàs escolar, afrontar l’abandó escolar, afrontar les necessitats
i la diversitat educativa que tenim en aquests moments de la
població escolaritzada i, al mateix temps, millorar la qualitat
amb la qual han d’anar implícits el tema dels serveis, el tema de
la millora de la formació del professorat, etc. Per tant, no
podem entendre de cap manera que no es doni o no s’accepti
cap altra esmena de les que hem presentat.
I per acabar li diré només una cosa, tampoc no entenc que
una esmena tan simple com afectar una partida per fer un
programa, un programa no, perdó, planificació respecte dels
cicles formatius que s’han d’implantar a les Illes Balears, idò
que ni tan sols això s’accepti i que ens digui que ha s’està fent,
fa quatre anys que s’està fent! Nosaltres creim que ja és hora
que estigui acabat d’una vegada perquè primer s’ha de
planificar i després s’ha d’actuar, i vostès, pel que es veu, ho
fan al revés, primer actuen i desprès planifiquen una cosa que
ja està feta. Nosaltres creim que hi ha d’haver la planificació
prèvia i, en aquest sentit, fins i tot ens sorprèn que una cosa tan
concreta com aquesta ni tan sols la vulguin acceptar. Tot i que
deim que sí, que ens han acceptat que s’augmentin una mica les
ajudes a les associacions de pares i mares, cosa que consideram
que és positiu.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies. Ara pel torn de rèplica, vol
intervenir, Sra. Rosselló? Té la paraula per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, m’agradaria
aclarir que potser com que no esperava que s’aprovàs cap
esmena de les havíem presentades tenint en compte la
trajectòria d’aquesta legislatura, llavors si no ho he entès
malament la que s’accepta és la 9531, només és per aclarir...del
programa 423, efectivament, bé, gràcies.
Bé, dit això, nosaltres continuam considerant que totes les
esmenes que hem presentat van en una línia molt clara, que és
millorar per una part la dotació pressupostària de bàsicament
tots els programes d’educació que s’han de dur a terme, amb
una intenció claríssima també, que és millorar sobretot l’escola
pública, poder-la fer de qualitat i poder afrontar els problemes
educatius que tenim en aquesta comunitat. En aquest sentit, jo
voldria recordar a la portaveu del Partit Popular que ja el
mateix Partit Popular també ha admès que no hi ha prou
finançament econòmic per a l’educació, per la qual cosa a

Gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Riudavets, té la paraula per cinc
minuts també.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és cert
que seré breu, però he de començar dient que he tingut una
dificultat amb aquesta exposició de la portaveu del Partit
Popular quan en molts de casos m’ha enumerat només el
número de l’esmena i jo tenc molta retentiva, però per saber les
42 esmenes de memòria no. Per tant, com que les me rebutja
totes, idò rebutjades totes menys una, però no sé exactament les
argumentacions a quina esmena feien referència, ha d’entendre
la dificultat per poder contestar-li.
Però, si més no, m’ha semblat que em feia una transacció a
l’esmena 10020, que he mirat i em sembla que fa referència a
l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears.
Aquesta transacció es convertirà ja en un clàssic, és el tercer
any que em fan la mateixa transacció i, bé, jo estic satisfet que
de 50.000 euros en 50.000 euros, idò almanco es faci qualque
cosa amb aquest institut que si no estaria ben abandonat. Per
tant, li acceptaré la transacció.
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Quant al global de les esmenes rebutjades jo vull lamentar
que el Grup Popular rebutgi per sistema, any rere any, les
esmenes que presenten els grups de l’oposició i concretament
el nostre grup parlamentari. A més, amb els mateixos
arguments, amb la mateixa absència d’arguments any rere any,
que ja ho estan fent, que no va en la seva línia i sobretot amb
una falAlàcia que aquesta sí que és inacceptable. És dir-nos que
perquè açò suposaria sostreure uns doblers d’uns ingressos
d’un altre programa faria desequilibrar tot el pressupost. A
veure, açò cau pel seu propi pes, cau pel seu propi pes. Vull
dir, tots els pressuposts quan un partit no té majoria absoluta i
no té la prepotència de la majoria absoluta es negocien i es
modifiquen fins al darrer segon, fins al darrer moment les
partides. Per tant, de dificultats tècniques, cap ni una, voluntat
política és el que hi falta.
Quant a esmenes concretes que he pogut copsar, amb les
motivacions per les quals ens les rebutjaven, la veritat és que
ens estranya, no, ens estranya, no, però l’argumentació
mitjançant la qual ens rebutgen sí, és quant al Pla d’educació
infantil de 0 a 3 anys, que existia abans i la manca de suport al
Pla de 0 a 3 anys del Consell Insular de Menorca. La Sra.
Diputada ha dit que reconeixia la tasca excelAlent que feien -a
la resposta a la Sra. Rosselló- els educadors d’educació infantil,
jo crec que més que reconeixement el que ells volen també és
que s’eixampli l’oferta de places d’aquest tram educatiu que
són totalment insuficients, que hi ha hagut queixes en aquest
sentit sobre la manca de condicions, sobretot a Palma, per part
de la Universitat de les Illes Balears, hi havia un pla d’actuació
de foment de places escolars i de suport a l’educació infantil
des del Govern, i el Govern del Partit Popular l’ha eliminat. En
castellà diuen palabras son amores y no buenas razones, crec
que, encara que sigui en castellà, quedi beníssim per dir en
aquest moment.
Quant a un altre exemple, el mapa escolar, s’està elaborant,
el mal és que fa quatre anys que s’està elaborant, conclusió: o
vostès són molts lents o són ineficaços, no n’hi ha d’altra,
perquè per redactar un mapa escolar, quatre anys quan ja en
tenien un de previ fet, que ja sabien com es feia, la veritat és
que o ineficàcia o lentitud extrema.
Quant a allò del suport als moviments de renovació
pedagògica, vostè diu que ja reben un adequat suport, ja els ho
diré jo, als moviments de renovació pedagògica que conec que,
segons vostè, ja reben un adequat suport. No diré les xifres
aquí, però les me sé, compararem el suport que rebien a
l’anterior govern amb el que reben ara. Ja en parlarem a
plenari.
El mateix amb les associacions de les APIMA, li vull
recordar que, vostè diu que és adequat el suport, també els ho
faré saber, a les associacions d’educació d’adults també els ho
faré saber que per vostè el suport que reben és adequat,
sobretot si ho comparen amb allò que rebien de l’anterior
govern.
Quant a les sortides escolars, també ens diu que ja tenen els
centres dotacions adients per a les sortides escolars, això crec
que també seria convenient que els centres ho sabessin, que
segons el Partit Popular ja tenen prou doblers per fer sortides
escolars. Les famílies també ho haurien de saber perquè resulta

que han de posar doblers per a cada sortida, per tant, aquells
que tenim fills i hi ha una sortida, cada vegada n’hem de posar,
l’educació hauria de ser gratuïta i necessitaríem també el suport
del Govern de les Illes Balears perquè les sortides escolars, part
fonamental de l’educació, fossin també gratuïtes, però com que
segons vostè la dotació ja és adient, bé, els centres que ho
sàpiguen, els pares que ho sàpiguen, que per a vostès açò basta.
Seguim amb això, vull dir, Quaderns d’educació, bé, era
una cosa que havia creat el Partit Popular, que a nosaltres ens
semblava bé, quan vam governar nosaltres ho vam mantenir, i
vostès ho han eliminat, sense donar cap explicació de
l’eliminació i de per què no es vol recuperar.
A veure, finalment, funció docent, diu que no és necessari
fer un pla de valoració social de la funció docent. Jo crec que
amb això coincideixen tots els ensenyants, tots els ensenyants,
que la funció docent cal dignificar-la, valorar-la dins la societat.
És una cosa en la qual tots els ensenyants coincideixen, el
Govern no coincideix amb els ensenyants una vegada més.
I ja acab amb una cosa que sí que crec que és seriosa, quan
vostè diu que no posa en dubte el prestigi de l’ensenyament
públic, sens dubte que no el posam en dubte, vostè diu que no
el posen en dubte, és que vostès no és que el posin en dubte, és
que el posen en perill! És aquest el problema, que el posen en
perill. El prestigi que ha costat molts d’anys aconseguir per a
l’ensenyament públic resulta que l’estan posant no en dubte, en
perill, i això és greu, molt greu, tenint en compte que açò s’està
fent des de l’administració, que n’és la titular i que hauria de
fer tot el contrari per preservar, fomentar i dignificar
l’ensenyament públic, quan estan intentant de totes totes
convertir-lo -com en èpoques que més val oblidar- en un
ensenyament de segona categoria.
Ja he acabat, li he de dir que estic content per l’Institut de
Qualificacions Professionals de les Illes Balears, és l’únic que
m’alegra. La resta, idò, és la tònica general del Partit Popular,
és la prepotència de la majoria absoluta que fa que ni tan sols
s’analitzin a fons les propostes de millora dels grups de
l’oposició. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sra. Alberdi.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Sí, moltes gràcies, president. En primer lloc, començaré per
aquestes dues transaccions que m’ha proposat, Sra. López. He
entès que el que canvia és a què s’imputa, no?, d’on es treuen
els diners i que en realitat augmenten les dues partides, per tant,
els hi acceptarem sense cap problema.
Quant als arguments, encara que no m’ha pogut argumentar
acuradament o amb detall la denegació de les nostres esmenes,
jo només volia fer un parell de comentaris als arguments
generals que vostè ha donat al principi i que em sembla que són
també aplicables a les nostres. Jo volia dir tres coses. La
primera, vostè ha dit que els pressuposts són eines que han de
ser flexibles i que, per tant, si són molt detallats poden
convertir-se en burocràtics. Jo crec que mai el detall i la cura
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no han de ser obstacles, ni ho han de ser ni tenen per què serho, perquè l’eficàcia precisament és això, que es faci amb detall
i cura i a la vegada es combini amb eficàcia. Vull dir que si els
pressuposts fossin més detallats, nosaltres no faríem
afectacions, per exemple, a coses que després vostès ens diuen
que ja estan compromeses, ens les diuen perquè no ens han dit
a què estan compromeses i no ens ho han dit perquè vostès no
tenen l’eina essencial de planificació que és precisament
comptar amb un mapa escolar. Ja sé que vostè diu que el mapa
escolar s’està fent, però el mapa escolar no s’està fent, no és
que s’hauria d’estar fent, sinó que ja hauria d’estar fet perquè
així ens evitaríem aquestes coses.
La segona qüestió que vull comentar és en relació amb la
detracció de diners, vostè ens diu “vostès suspenen o treuen
diners d’algunes partides i això fa que es desequilibri tot el
pressupost”. Miri, nosaltres hem estat especialment acurats a
treure diners de dues partides, d’aquelles que són inversions
reals i, per tant, li hem fet afectació i com que manca la
planificació i manca la informació per saber quins són els
compromisos, llavors nosaltres, per descomptat, fem
afectacions d’estructures i de manteniment de centres, o
d’estructures noves o de manteniment de centres, que sabem
segur que estan absolutament justificats, i tenim la mateixa raó
que tenen vostès a l’hora de posar els seus. La diferència és el
que ja ha dit el Sr. Riudavets, que és la majoria absoluta, eh?
Però els motius són els mateixos. I després hem estat també
molt acurats a fer afectacions a aquest apartat que es diu
inversions immaterials perdoni. En el sentit que precisament les
inversions immaterials són aquelles partides que es destinen a
gastar en aquelles coses que són projectes, per exemple, i com
que nosaltres hem proposat sobretot primeres fases de noves
construccions, aquí d’inclouria el projecte amb la qual cosa és
especialment adient.
I per últim, només vull fer-li un darrer comentari en relació
amb les motivacions. Nosaltres hem procurat fer esmenes
realistes, que fossin fàcilment acceptables, però com que estan
carregades d’ideologia, en això realment, per descomptat, no
coincidim. Nosaltres seguirem defensant les nostres esmenes
perquè creiem que tant els valors que les sostenen com els
propòsits que les motiven són els millors per assegurar que la
política educativa i el seu finançament són els que responen
realment a les necessitats que té la comunitat de les Illes
Balears.
Moltes gràcies.
Perdó, president, volíem demanar una cosa. Miri, hem dit
que les esmenes des de la 9731 fins a la 9744, que són
d’afectació al programa 421A, en realitat les defensarem al
segon debat i volíem demanar si les podríem votar al segon
debat, si seria possible.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, intentarem que sigui possible fer així la votació. Vostès
tenen llibertat per defensar-les allà on creguin més oportú, però
intentarem que sigui possible també fer-ho amb la votació.
Gràcies per a la seva intervenció. Té la paraula la Sra.
López i Oleo. Volia demanar si pot fer arribar a la Mesa el text
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exacte de les transaccions una vegada que han estat acceptades
pels grups parlamentaris i així constaran de forma exacta. Té la
paraula.
LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, començaria
per la Sra. Alberdi, quan parla del bloc aquest d’esmenes, de la
9731 a la 9744, com que nosaltres també ens hem repartit el
debat, com que vàrem veure que estaven dins l’apartat
d’educació, les m’havia preparades i jo li faré l’explicació i ja
les donarem per defensades després i les votarem quan vulguin
vostès, però... ho dic perquè ara ha passat paperets i jo ja ho
tenia així.
Per tant, li diré que en aquestes esmenes l’aplicació d’alta
no és l’adequada, a més que entenem que, a part que no sigui
adequada, que ja ho ha explicat vostè, el que passa és que creim
que no hem d’interferir dins l’àmbit de competències d’altres
administracions i que han de ser les administracions locals
respectives, tant els consells com l’ajuntament afectat, les que
han de plantejar la iniciativa i habilitar els recursos adients,
sense perjudici d’una eventual colAlaboració amb la CAIB, per
suposat. Però vull dir que apart que no és - com deia molt béque no és adient, el que passa és que no podem interferir a les
competències a les quals no hem d’interferir.
Ara passaria -com que hi ha poc temps- a dos punts, dos
apartats que ha comentat el Sr. Riudavets. Per una banda, el fet
de l’educació infantil, a la qual ha fet molt esment, ell sap que
jo hi he fet feina i hi faré feina, en l’educació infantil sempre hi
he cregut molt, sempre he cregut que era com una prevenció de
l’educació en general, però sí li he de dir que pensi una cosa,
qui ha fet més per a l’educació infantil a aquestes illes? Li he
de dir que el PP encara que no li agradi a vostè. Li he de dir
que el Partit Popular. Va ser, en aquestes illes, pensi que hem
de creure i hem de pensar que rallam de l’Estat espanyol, qui va
ser el primer en tot l’Estat espanyol en la gratuïtat de l’etapa 36? El Partit Popular va ser el pioner en la gratuïtat. Nosaltres
encara esperam que Madrid ens passi, aquí tenc declaracions de
la Sra. Diputada del Partit Socialista, “el Gobierno acuerda
financiar la educación infantil de 2-3 años”, un gran titular, 23 años?, no sé què diuen.
Vostès a vegades diuen que nosaltres... no, no, no hem de
ser realistes, sempre el Partit Popular hi ha cregut, el que passa
és que nosaltres no deim i després no feim, nosaltres si no ho
podem fer, no ho deim. Només deim aquelles coses que
realment farem, que és molt diferent.
A més també, possiblement, bé deia que hem estat qui ha
posat més recursos i també voldria dir és que a aquesta etapa
educativa, llevat de comptades excepcions com pot ser
Euskadi, a Euskadi sí que n’han posat més, si no és aquí on n’hi
hem posat més, pensin que Euskadi si nosaltres tenguéssim els
mateixos recursos econòmics, ja veuríem qui guanyaria o qui
n’hi posaria més.
Quant al prestigi de la funció docent, que és un altre tema
recurrent en el Sr. Riudavets i en tots els partits, tornen a
insistir que el PP no vol prestigiar la funció docent, és un altre
tema repetit any rere any. No volen veure que aquest govern és
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el que ha dedicat més esforços humans i econòmics a
l’educació d’aquestes illes, és qui ha equiparat sous, qui ha
augmentat més els salaris dels docents i qui els ha defensat, en
aquest sentit, amb esmenes a la LOE, si comparéssim els
recursos que ha dedicat el Partit Popular a inversió pública amb
els anys del pacte, veurien, o veuríem, que aquest govern té
dues prioritats: educació i sanitat.
En educació hem millorat com mai no s’havia millorat en
aquesta terra, més d’un 40% d’augment de pressupost respecte
de fa tres anys. Vostès parlen i parlen a vegades sense que
nosaltres puguem saber què o en quin sentit som nosaltres qui
duim les iniciatives i tenim ben aclarit el que hem de fer per
mantenir el prestigi de la funció docent. L’esmena que vostès
presenten, a vegades les esmenes que presenten respecte a
aquesta qüestió, bé, és que l’hem de rebutjar perquè no és
admissible la baixa en el programa a més a més. Vull dir que
allà on posen les baixes no ho podem acceptar.
Per acabar aquest punt, no està de més manifestar que no
tenim cap dubte del gran reconeixement -i vull que quedi aquí
ben reafirmat- que té la funció docent dins la societat i que en
alguns dels programes afectats ja es destinen dotacions a la
quantia necessària per assolir els objectius en aquest aspecte.
Per altra banda, me sap greu el poc temps que tenim, no vull
allargar més aquesta intervenció i la setmana que ve a plenari
si un cas ja acabaríem de debatre totes aquestes esmenes.
Moltes gràcies.

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals les esmenes
RGE núm. 10070, 10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076,
10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084,
10085, 10086, 10087, 10088, 10089 i 10090.
Per part del Grup Parlamentari Socialista, dins la secció 13,
Conselleria d’Educació i Cultura. Al programa 455A, promoció
i serveis de cultura, les esmenes RGE núm. 9710, 9713, 9714,
9716, 9723, 9708, 9709, 9711, 9712, 9715, 9721, 9706, 9707,
9718, 9719, 9717, 9720 i 9722. Al programa 455B,
planificació i normalització de la llengua pròpia de les Illes
Balears les RGE núm. 9727, 9726, 9730, 9728, 9729, 9724 i
9725. A la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics. Al programa
455C, promoció de la cultura de les Illes Balears les esmenes
RGE núm. 9701, 9702, 9703, 9704 i 9705. Aquí hi hauríem
d’afegir les esmenes que havia anunciat la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista que les passarien en aquest debat i li
pregaria que en el transcurs del debat ens féssim arribar
exactament quins números i a quin programa eren.
En qualsevol cas passam a la defensa conjunta...
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Sr. President, una qüestió d’ordre. Aquest grup d’esmenes,
com que nosaltres ens hem repartit el debat, crec que han
quedat defensades des del nostre grup per la diputada que m’ha
precedit.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam idò al debat número
6 de globalitat, agrupació dels 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.
S’han presentat les esmenes següents als programes de
cultura.
Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
dins la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura. Al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, les esmenes
RGE núm. 9484, 9482, 9509, 9516, 9489, 9510, 9511, 9512,
9513, 9487, 9514, 9515 i 9508. Al programa 455B,
planificació i normalització de la llengua pròpia de les Illes
Balears les RGE núm. 9517, 9518, 9506, 9519, 9507, 9520,
9521 i 9522. A la secció de dret públic 90, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals les esmenes
RGE núm. 9540 i 9541.
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
dins la secció d’Educació i Cultura. Al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, les esmenes RGE núm. 10030,
10031, 10036, 10065, 10094, 10095, 10097, 10061, 10062,
10096, 10098, 10099, 10063, 10034, 10035, 10073, 10060,
10069, 10033, 10044, 10052 i 10032. Al programa 455B,
planificació i normalització de la llengua pròpia de les Illes
Balears les RGE núm. 10038, 10064, 10048, 10039, 10051,
10040, 10066, 10041, 10042, 10043, 10045, 10046, 10047,
10049 i 10050. A l’entitat de dret públic 90, Institut Balear

Bé, en qualsevol cas, entenc que el Grup Parlamentari
Socialista no les havia defensades abans? Les defensi ara el
portaveu que és el titular de les esmenes i per part del Grup
Parlamentari Popular crec que és important si n’hi ha alguna
que s’hagi d’acceptar que s’anunciï i se prengui nota. En cas
contrari les donaríem per argumentades en la seva intervenció
d’abans.
Aleshores passam a la defensa conjunta d’aquestes esmenes.
En primer lloc la Sra. Rosselló per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc voldria fer esment
a una qüestió genèrica que si més no vull utilitzar per començar
la meva intervenció i és el fet d’omplir-se molt la boca dient el
Govern que la seva prioritat és l’educació és una mentida,
precisament les prioritats quan se veuen allà on són és en els
pressuposts. I els pressuposts d’aquesta legislatura han estat
pressuposts per a la destrucció de les nostres illes i la
destrucció del nostre territori i és aquí allà on se n’han anat els
doblers. Per tant, l’educació en aquest moment està molt
mancada, necessita precisament mà de metge i esperem que hi
pugui haver millors temps per als àmbits educatius.
Ja entrant a les esmenes que hem presentat a la secció de
cultura, ens passa exactament el mateix a un altre nivell.
Nosaltres hem presentat concretament 14 esmenes de
substitució amb la idea clara d’augmentar i d’ampliar dotacions
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que nosaltres en aquest moment consideram que són del tot
insuficient...
(Remor de veus)
Sr. President, jo sé que ningú té ganes d’escoltar, però
m’agradaria que poguessin callar per una qüestió purament...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, té raó. Prec silenci a la sala perquè fa molt
mal explicar-se quan hi ha tant de renou.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies. Ja sé que per ventura no hi ha molt d’interès, però
com a mínim a mi me molesta molt la remor.
Seguesc. És a dir, nosaltres entenem que és molt important
augmentar com dic la dotació respecte a determinats programes
referits a la secció de cultura, perquè creim que a nivell cultural
en aquest moment tenim un recés importantíssim i el Govern ha
d’apostar clarament per millorar les dotacions, bàsicament, de
les seves pròpies infraestructures de què disposa. Però sobretot
per fer de la cultura un bé absolutament imprescindible de la
nostra societat i a més de fer divulgació cultural. Per això
nosaltres hem presentat com dic aquestes esmenes amb la
intenció d’augmentar dotacions de la Fundació Balear per la
Música, ampliar la dotació per al Consorci de Pollentia,
augmentar la dotació per al Teatre del Mar, augmentar la
dotació per iniciar la construcció del Conservatori de Música
de Menorca. Ampliar també inversions d’adquisicions de béns
museístics del Museu de Mallorca. Augmentar també els béns
museístics per a la conservació i divulgació dels béns de
patrimoni històric, artístic i cultural dels quals a més ja en
aquest moment hi tenim infraestructures.
I també en aquestes esmenes pretenem millorar les
instalAlacions i els centres que depenen de la Direcció General
de Cultura, així com millorar també el funcionament d’aquests
centres. I realment donar una opció a la cultura. Nosaltres
consideram que valorar la cultura, a part de ser un valor
d’identitat pròpia, suposa també un bé econòmic important,
perquè aquí quan parlam del turisme de qualitat, precisament
podríem lligar turisme de qualitat amb cultura de qualitat. Per
tot això nosaltres presentam aquestes esmenes de millora de
dotació en tots aquests àmbits perquè consideram que és una
manera que va molt més enllà de qüestions estrictament
culturals.
Dit això també, en el programa 555A hem presentat una
esmena d’addició per millorar les capacitats divulgatives,
funcionals, científiques i de servei públic dels centres
dependents de la Direcció General de Cultura. Com dic,
nosaltres creim que l’objectiu de millorar la divulgació,
millorar la investigació científica, millorar allò que és una
xarxa cultural que permeti un intercanvi amb associacions en
els propis centres educatius, etcètera, és absolutament
necessari. Per això nosaltres, com dic, hem apostat per aquestes
esmenes.
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Entrant en el segon programa, el programa 455B, la
planificació i normalització de la llengua. Jo he de fer
clarament una denúncia fortíssima de part del nostre grup
perquè invalida fins i tot el pressupost dels temes de política
lingüística. En aquest moment s’invalida que hi hagi qualsevol
intenció per part del Govern de les Illes Balears per incentivar
la nostra llengua, tenint en compte l’esmena que ha introduït el
Partit Popular a la llei d’acompanyament. Modifiquen la Llei
de Normalització Lingüística i aquesta modificació implica que
el professorat que exerceix la funció docent en els centres
d’educació primària i secundària no és necessari que tengui un
coneixement de la nostra llengua per exercir la seva funció
docent. Allarga sine die, quan ha de disposar pel cas del
professorat docent que no té aquests coneixements, allarga sine
die el fet d’haver de conèixer i tenir un coneixement de la
nostra llengua. Nosaltres consideram que això és un atac
directe a tot allò que és la política lingüística de la Conselleria
de Cultura. Suposa un dels atacs més greus que s’han pogut fer,
tenint en compte que els docents són els que han de transmetre
els coneixements i per tant, en aquest cas la llengua pròpia i els
que han de normalitzar la nostra llengua de cara a les
generacions joves i infants. Nosaltres volem denunciar això
aquí, tot i que és un que tema que està a la llei
d’acompanyament, va clarament i (...) aquesta planificació i
normalització de la llengua. Invalida per tant, qualsevol intent
que digui que vol fer el Govern per normalitzar, desenvolupar
o incentivar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia amb el
que ha fet a través de la llei d’acompanyament. Per tot això
demanaria una reflexió profunda al Grup Parlamentari Popular
perquè elimini aquesta esmena de la llei d’acompanyament.
Dit això i molt breument, les nostres esmenes respecte
aquest programa el que intentam és a través de tres esmenes de
substitució augmentar la dotació per impulsar les polítiques de
planificació i normalització de la llengua. Augmentar també la
dotació per al Consorci de Foment de la llengua catalana per
dur endavant la política lingüística. I evidentment també ajudes
de suport a la normalització lingüística, bàsicament a les
administracions públiques locals. Entenem que és una fórmula
molt adequada.
En aquest programa també hem presentat tres esmenes
d’afectació, amb la intenció de què s’afectin partides concretes
per a programes de suport a entitats socials, per fomentar l’ús
de la llengua catalana i realitzar campanyes. I una altra esmena,
concretament la 9522 amb una partida que afecti el doblatge de
pelAlícules en llengua catalana que ja hem presentat anys
anteriors, però que no hem tengut gaire èxit.
I per acabar dues esmenes d’addició en aquest programa,
amb la intenció d’ampliar recursos destinats als programes de
promoció de la llengua catalana, així com en els programes
insulars de promoció de la llengua.
Però me permetin acabar, si no eliminen aquesta esmena de
la llei d’acompanyament, ens semblarà que tot el que puguin dir
sobre la promoció de la llengua catalana és un frau.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Riudavets té la paraula.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Defensaré llavors en aquest debat les esmenes del nostre grup
que hem presentat en els programes de cultura, de política
lingüística, açò de la secció 13, així com també a l’IBISEC i a
l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Començarem llavors per dues esmenes que ja són
clàssiques, però també molt simples. La 10030 i la 10031 que
simplement proposen la transferència immediata de la gestió
del Museu de Menorca i de la Biblioteca de Maó al Consell
Insular de Menorca. Jo crec que prest o tard aquesta
transferència s’haurà de fer, fins i tot pens que quan entri en
vigor el nou Estatut, que avui sembla que ja s’aprova en
comissió, no tan sols s’haurà de fer, sinó que serà obligat fer-la.
Per tant, jo crec que seria un bon moment en aquesta legislatura
i així tancar l’esquema competencial en aquesta àrea de gestió,
encara que sigui al final d’aquesta legislatura.
Pas ara a relacionar un seguit d’esmenes que no pretenen
altra cosa que una actuació decidida del Govern de les Illes
Balears en equipaments culturals. No hem d’oblidar, això és
molt important, que malgrat la transferència de competències
en cultura als consells, el Govern de les Illes Balears segueix
manejant fons i programes culturals provinents d’Europa,
provinents també de l’1% cultural i d’altres fons propis. I per
tant, com que maneja fons específics dedicats a cultura, té
l’obligació de donar suport als consells en aquest camp. Així
l’esmena 10036 demana l’afectació concretament de 300.000
euros per donar suport econòmic a la rehabilitació del Teatre
d’Inca.
Les esmenes 10094 i 10095 demanen la signatura de la
constitució del Consorci del Pati de la Lluna d’Alaior. Jo crec
que ja la demora és excessiva, s’hauria de firmar ja aquest
consorci, com és la firma d’un consorci l’hem afectat amb 1 sol
euro, és una qüestió testimonial, però d’urgència. I després una
altra esmena, la 10095 que demana un suport econòmic per a
la rehabilitació d’aquest bé cultural de gran importància, allà on
sens dubte també hi haurien de participar altres
administracions.
A continuació a l’ensenyament relacionaré un seguit
d’esmenes, totes elles adreçades a què el Govern de les Illes
Balears..., que de moment manté la gestió de nombrosos
museus i altres instalAlacions culturals, assumeixi el Govern a
fons la seva responsabilitat respecte aquests equipaments. No
basta allò que s’ha fet fins ara durant 4 anys, de deixar fer,
deixar passar. Cal una política decidida en aquest camp que jo
descriuria en tres passes: inversió primer per condicionar els
serveis, negociació amb els consells insulars i transferència de
la gestió. Però bé, les esmenes 10061, 10062, 10096, 10098,
10099 i 10063 es refereixen a aquesta política d’equipaments
culturals. I en concret incideixen en el Museu del Puig dels
Molins, el Museu Etnològic de Muro, el Museu Arqueològic
d’Eivissa, el Museu de Menorca, el Museu de Mallorca,
l’Arxiu del Regne de Mallorca, etcètera.

Per altra part hi ha dos aspectes en què el Govern de les
Illes Balears manté les seves competències íntegrament en
matèria de cultura, dos aspectes en què a penes es fa res i que
cal una actuació, ja ho he dit abans, decidida, em referesc a la
coordinació interinsular i a la difusió exterior de la nostra
cultura. Un seguit d’esmenes pretenen posar remei a aquesta
greu mancança del Govern. Així la 10034 demana una
investigació a fons sobre el patrimoni immaterial de les Illes
Balears, en global i per tant, dins l’esfera de la seva
competència. La 10035 demana suport als consells insulars per
a la recuperació del patrimoni flotant de les Illes Balears. Ja ho
hem duit 3 vegades a comissió i creim que no s’ha fet res en
aquest sentit. Ha estat debatut en aquesta cambra i ja ha quedat
clar per tots els grups per cert, que és impossible que
s’assumeixi per part dels consells insulars en solitari. La 10037,
en la mateixa línia de la coordinació interinsular per exemple
demana suport econòmic als intercanvis entre grups musicals
de les Illes Balears.
Així mateix, un altre ordre de coses i en el nostre entendre,
el Govern de les Illes Balears, que és el Govern o ho hauria de
ser de totes les Illes, hauria de donar suport a les iniciatives
insulars que per la seva especial rellevància tenen una
transcendència que afecta, o haurien de procurar que afectés, a
tot l’àmbit de la comunitat autònoma. Per tant, proposam un
suport econòmic decidit a l’Institut Eivissenc d’Estudis, esmena
10060, a l’Institut Menorquí d’Estudis, esmena 10069, al
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, la 10033 i a la
l’Enciclopèdia de Menorca, la 10032.
I finalment ja per acabar l’àmbit cultural, dues esmenes a
aplicar a allò que moltes vegades ja he dit jo mateix a ple o en
comissió, que qui legisla marcant obligacions a altres
administracions ha d’aportar el fons per fer possible l’aplicació
d’aquesta legislació. Per açò dues esmenes molt concretes, la
10044 i la 10045 que demanen suport econòmic als consells
insulars i ajuntaments per a l’aplicació de les recentment
aprovades Llei d’arxius i Llei de biblioteques.
Passem ara al programa 455B, política lingüística. No m’hi
estendré molt perquè crec que tot el que es pot dir ja està dit i
en el meu cas abastament. La totalitat de les nostres esmenes en
aquest programa pretenen simplement crear allà que ara per ara
no existeix i que no ha existit durant tota la legislatura, una
política de normalització lingüística, tan simple com açò. Una
política de foment del coneixement i l’ús social de la llengua
catalana. Demanam mitjançant les nostres esmenes un simple
compliment d’allò que mana l’actual i el futur Estatut
d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, demanam
que es faci allò que no s’ha fet i que per llei estan obligats a fer.
No entraré en motivacions específiques de cada una de les
esmenes, no s’ha fet res i per tant, tot està per fer. Però les
esmenes 10038, 10064, 10048, 10039, 10051, 10040, 10066,
10041, 10042, 10043, 10045, 10046, 10047, 10049 i 10050
dibuixen una real política lingüística de foment de l’ús de la
llengua catalana a tots els àmbits de la nostra societat. Des del
suport econòmic a la normalització lingüística de les
organitzacions sindicals i empresarials, a la normalització
lingüística en l’activitat esportiva, comercial, etcètera. Tot
passant per un Pla de mesures urgent i altres mesures ben
concretes com l’extensió dels centres i punts d’aprenentatge.
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No m’allarg més sobre aquesta temàtica, seria inacabable
referir tots els despropòsits d’aquest Govern en contra de la
llengua catalana. Només citaré una esmena més d’aquest tema,
l’esmena 10066, que reclama la posada en marxa ja,
immediatament del Consell Social de la Llengua Catalana. És
una vergonya que en 4 anys el Govern de les Illes Balears no
l’hagi convocat, el debat d’açò segur que el farem a plenari.

quedat, fer un aclariment sobre aquest bloc d’esmenes que
estaven en el debat anterior i que no han estat defensades pel
Grup Parlamentari Socialista. Faci vostè la defensa tal i com
hem quedat, però tenint en compte que per part del Grup
Parlamentari Popular ja s’ha fixat posició i per facilitar les
coses, les votarem tal i com estan programades en el seguiment,
perquè es complica molt fer els canvis.

Passem ara a exposar les esmenes a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i que són molt
senzilles. Totes elles són d’afectació per una quantitat inicial,
la primera fase. Simplement pretenen que el Govern de les Illes
Balears es comprometi, no només prometi, en un seguit d’obres
en noves construccions. De moment només són objecte de
bones paraules, però de cap compromís en ferm. Són obres
totes elles necessàries que no s’han fet per mor que la xarxa
d’un mapa escolar ha permès que es fessin totes les obres des
de la discrecionalitat, l’arbitrarietat i els compromisos
partidistes. Per tant, volem un compromís del Govern de les
Illes Balears pressupostari, encara que sigui una quantitat
inicial, única manera que asseguram que aquestes obres el
Govern les farà.

Per tant, ara faci la defensa i així constarà ja que no s’havia
fet a l’altre debat. Gràcies.

Em limitaré ara a relacionar l’objecte de les nostres
esmenes d’afectació a l’IBISEC. La preservació de l’edifici de
Sa Graduada d’Eivissa. Per cert, se va aprovar una proposta de
resolució en el debat de política general del nostre grup
parlamentari, amb el vot també del Partit Popular, que
demanava la preservació d’aquest edifici. Un nou centre de
Primària a Binissalem. Dos nous centres a Llucmajor, un d’una
línia de Primària també i un altre de dues línies. Un nou centre
de Primària a Sant Lluís. La remodelació integral de l’IES
Maria Àngels Cardona de Ciutadella, que per cert té el projecte
fet des de fa anys i no s’ha dut cap endavant. Un nou IES a Es
Castell (Menorca). Un nou IES a Alcúdia. Un nou IES a
Manacor. Nou centre de Primària també a Manacor. Nou centre
de Secundària i IES a Es Mercadal. Nou edifici per al ColAlegi
Públic Mare de Déu del Toro d’ES Mercadal. Tercer institut de
Secundària a Ciutadella. Reforma integral de l’Escola d’Art de
Menorca. Nous edificis per al Conservatori Professional de
Música i Dansa, tan a Maó com a Ciutadella. Nou edifici de
l’Escola d’Adults de Maó i ampliació del de Ciutadella.
Tancament i adequació del recinte dels dos instituts Pasqual
Cabó i Cap de Llevant a Maó. I un nou institut a Son Ferriol.
En definitiva, actuacions que nosaltres consideram necessàries,
però que han estat oblidades o obviades per aquest Govern.
I finalment ja per acabar aquest segon debat, he intentat que
fos molt breu, només una reflexió final. Jo crec que adreçar allò
que ha crescut tort és difícil, però no impossible i mitjançant les
nostres esmenes pretenem fer el possible, una primera passa per
aconseguir aquest adreçament. Però certament, com no hi
posem ja fill a l’agulla passaran molts d’anys per corregir el
desert cultural i la política anti-llengua catalana que serà el
llegat d’aquest Govern.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Bosch. Però tal com havíem

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Efectivament, en el programa de cultura presentam 18
esmenes pròpies d’aquest programa 455A, més aquelles 13
esmenes que van de la 9731 a la 9744 i que es refereixen a
intervencions de construcció de temes relacionats amb cultura
i que són simplement esmenes d’afectació a aquest programa
421A, en el capítol 62200 d’edificis i altres construccions. Es
deia que era una alta no adequada. Nosaltres simplement deim
que formen part de la mateixa conselleria i que per tant, són
adequades tant en quant són esmenes d’afectació. No
interfereixen en altres administracions ja que són demandes
dels mateixos ajuntaments i que ells tots sols no poden abordar.
Naturalment acceptam que la votació es faci en el programa
corresponent.
En relació al programa 455A, promoció i serveis de la
cultura. A l’apartat de museus en el pressupost del Govern
observam dues mancances importants en aquest capítol.
L’escassa inversió en l’adquisició de béns museístics i una
important davallada pel que fa a reparacions, manteniment i
conservació dels museus. Per açò proposam dues esmenes en
aquests aspectes en relació al Museu de Mallorca. Una altra per
a l’adquisició de béns als museus de Menorca i l’Etnològic de
Muro i una altra per a reparacions i manteniment en el Museu
Arqueològic d’Eivissa.
En relació a arxius presentam dues esmenes, una referida a
l’Arxiu del Regne de Mallorca que pel seu valor històric i pel
seu contingut necessita de la seva constant millora de les
infraestructures i dels béns destinats a l’ús general. Un altra es
refereix a la Llei d’arxius i patrimoni documental, aquesta llei
va ser aprovada fa poc temps, però mancava d’una previsió de
finançament per a la seva posada en marxa. Aquesta esmena
vol sortir al pas d’aquesta mancança.
En relació a restauració i recuperació d’edificis d’interès
arquitectònic i cultural hi ha 11 projectes, dels quals la majoria
fan referència a aquest programa 421A que dèiem abans. Una
es refereix a un projecte de restauració de La Llonja. Un altra
la recuperació dels molins del Pla de Ses Salines d’Eivissa.
Recuperació del Celler Cooperatiu Es Sindicat de Felanitx.
Rehabilitació de la Torre Templària de Pollença. Rehabilitació
del Pati de la Lluna d’Alaior. Restauració de l’església
parroquial i del convent de Sant Bernadí de Petra, projecte de
reforma i rehabilitació de l’edifici de les Escolàpies de Sóller,
projecte de reforma i rehabilitació de l’edifici públic Defensora
de Sóller, rehabilitació de l’església parroquial de Sant Joan de
Sa Font Santa de Campos, restauració de Sant Vicenç Ferrer de
Manacor, projecte de rehabilitació de les restes arqueològiques
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de Son Real a Santa Margalida. També hi ha esmenes referides
a teatres i auditoris, com el projecte del teatre municipal de
Santa Margalida.
En relació a biblioteques pensam que la creació literària i
publicació editorial és extraordinària i per açò es fa necessari
renovar el contingut de les nostres biblioteques amb una bona
política d’adquisició de material bibliogràfic. Per açò
presentam dues esmenes per a compra de llibres i altre material
bibliogràfic per a les biblioteques públiques de Palma i de Maó.
D’altra banda existeix també un dèficit de biblioteques
públiques que s’ha d’atendre. En aquest sentit proposam la
dotació d’una biblioteca a la barriada de Son Sardina de Palma
i una altra a la barriada de So n’Amonda d’Inca. En el mateix
apartat de biblioteques hem de remarcar com recentment s’ha
aprovar la llei que hi fa referència però, igual que a la llei de
museus, sense una dotació pressupostària. Presentam una
esmena també per a la seva posada en marxa, per a la posada en
marxa d’aquesta llei.
En relació a centres i cases de cultura aquests són llocs
d’irradiació, de foment i de difusió. La seva labor ha de
merèixer el màxim reconeixement i el màxim suport. Proposam
una esmena per a la realització de reunions, conferències i
cursos a la Casa de Cultura de Palma, una altra per al
manteniment del centre de cultura de Can Ventosa d’Eivissa, i
una tercera per a l’elaboració d’un projecte de centre cultural
a Sant Antoni de Portmany.
Descentralització de cultura. Els consells insulars tenen
transferides les competències de cultura i a ells correspon la
principal intervenció en aquest àmbit. Els ajuntaments, per la
seva banda, tenen també un paper molt important en l’acció
cultural. Per açò proposam una esmena, per tal de passar les
partides de transferència a empreses privades i a famílies i a
institucions sense finalitat lucrativa als consells insulars. D’un
altre costat, la gran riquesa dels nostres testimonis orals
transmesos de generació en generació són d’una gran fragilitat,
ja que es perden amb les persones i la proximitat és un factor
decisiu per a la seva recuperació. Per açò presentam dues
esmenes, per tal que siguin les institucions més pròximes,
ajuntaments i consells, les que promoguin actuacions per a la
seva preservació i difusió.
En el programa 455B, de planificació i normalització
lingüística, presentam set esmenes a aquest programa, de les
quals hem de destacar la que fa referència a l’elaboració d’un
pla de mesures de normalització lingüística, una partida
important, 400.000 euros, per tal que el Govern dugui a terme
aquest pla, una planificació necessària per avançar en el que
preveu la Llei de normalització lingüística, tan ignorada per
aquest govern. Un altre grup d’esmenes es refereix a l’apartat
de planificació i normalització lingüística dins la Direcció
General d’Administració i Inspecció Educativa. Per a tot un
seguit d’actuacions en els pressupostos només es preveu
destinar 53.000 euros; és per açò que proposam esmenes per a
programes de suport de català a fillets i filletes nouvinguts,
90.000 euros; intercanvis didàctics entre escoles i instituts,
90.000 euros també; programes de suport lingüístic a infantil i
primària, 90.000 euros; i elaboració de material didàctic de
llengua catalana, també 90.000 euros. D’altra banda aquest any
s’ha rebaixat l’assignació pressupostària d’entitats sense afany

de lucre. Consideram que aquestes entitats fan una bona feina
en relació a la normalització lingüística i per tant s’ha de
mantenir una quantitat similar a la que hi havia l’any passat per
tal que cap entitat no quedi sense subvenció.
Però el treball de normalització i integració lingüístiques no
s’acaba en l’àmbit escolar; és per açò que pensam també que
s’ha de fer una política activa en dos àmbits també molt
decisius: el món laboral i el de les institucions. És molt
important per tal que el català adquireixi carta de normalitat
que s’introdueixi de manera clara en la indústria turística i en
el comerç. Pel que fa a les institucions, a nivell local s’ha fet un
gran esforç per redreçar la situació de la llengua catalana; ara
s’ha de donar una passa més per insistir en l’administració
perifèrica de l’Estat, i per abordar aquesta situació és pel que
proposam una esmena en aquest programa.
En relació a l’Institut d’Estudis Baleàrics, en el programa
455C, de promoció de cultura de les Illes Balears, presentam
cinc esmenes. Dues fan referència a la necessitat de
descentralitzar la promoció de la cultura a les Illes Balears, per
la qual cosa proposam la transferència als ajuntaments i als
consells de les partides pressupostàries corresponents per dur
a terme accions i programes culturals. Pensam també que
l’Institut ha d’incrementar la partida corresponent a reunions,
conferències i cursos en relació a la nostra cultura amb la
finalitat de donar-li una major projecció. Les entitats sense
afany de lucre juguen un paper molt important en relació a la
preservació del patrimoni cultural de les Illes; per açò és
important que el Govern fomenti l’associacionisme
conservacionista de tot allò que ens és propi des del punt de
vista dels valors de la nostra cultura; una esmena nostra també
va en aquest sentit.
Per acabar, en l’àmbit de l’ensenyament és de gran
importància que s’estableixin uns circuïts culturals estables
com a mitjà per posar en contacte els nostres escolars amb les
diverses manifestacions de la riquesa i diversitat de la nostra
cultura per afavorir un coneixement comú entre els nostres
infants i joves; la darrera de les nostres esmenes pretén abordar
aquest mancament.
En relació a l’Institut Balear d’Infraestructures Educatives,
l’IBISEC, presentam una sola esmena, la 9921, per un valor de
50 milions d’euros, a fi que es pugui continuar la construcció
de les noves infraestructures que la comunitat autònoma
necessita. El president Matas va dir recentment que s’havien
gastat 165 milions d’euros, però a nosaltres no ens surten els
comptes, només, des del nostre punt de vista, s’invertiran 100
milions; per açò n’hi afegim 50 més perquè el president pugui
complir la seva promesa tantes vegades incomplerta.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
la diputada Sra. Torres té la paraula.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
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Moltes gràcies, Sr. President. Miraré de ser el més breu
possible i contestar les esmenes agrupades per programes, però
per facilitar el control d’aquest debat els anuncii que votarem
que no a totes les esmenes que han presentat, excepte a una que
anunciaré, si els pareix, quan arribi a l’esmena. Però abans
d’entrar en el debat m’agradaria contestar les paraules de la
portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds, quan ens acusava, ens
ha fet un atac, dient que el Govern es va omplir la boca de dir
que la seva prioritat és en educació i que són uns pressupostos
de destrucció. Miri, Sra. Rosselló, obras son amores i en cap
legislatura no s’havia invertit mai tant en educació, els agradi
o no, però les xifres són les que són.

de béns museístics del Museu Etnològic de Muro, museus de
Mallorca, de Menorca, Museu Arqueològic d’Eivissa,
adequació de l’Arxiu del Regne de Mallorca... Tot això ja està
previst i els crèdits adients per fer-ho ja estan habilitats.

I per entrar ja en el debat els he de dir que entenem que les
partides de la Direcció General de Cultura i les de Política
Lingüística tenen les dotacions adequades per desenvolupar els
seus programes. De fet aquestes partides han experimentat un
creixement respecte d’altres exercicis; per tant estan garantits
els compliments dels objectius que s’han marcat a l’hora de
confeccionar els pressupostos.

Les esmenes 10044 i 10052, que parlen del suport als
municipis i als consells de l’aplicació de la Llei d’arxius i de la
Llei de biblioteques, trobam que la baixa, tal com es planteja,
no es pot acceptar.

Al programa 455A, promoció i serveis de cultura, hi ha una
sèrie d’esmenes del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds sobre l’increment d’aportacions a la Fundació Pública
Balears, al consorci Pollença, Teatre del Mar... Nosaltres no
creim necessari incrementar les dotacions perquè les
aportacions fetes s’ha pressupostat d’acord amb les previsions
fetes per aquestes entitats. Tampoc no és adient acceptar la
baixa de la partida del programa 513D, però és que a més
l’organisme per executar l’obra del Conservatori de Música de
Menorca, igual que s’ha fet a Eivissa amb el Conservatori
d’Eivissa, és l’IBISEC.
Respecte a adquisicions, augment de béns museístics, béns
del patrimoni històric, artístic i cultural, la seva divulgació i
conservació, tampoc no trobam que s’hagin de donar de baixa
aquestes partides posant en perill l’assoliment dels objectius
dels programes a què fan referència, però sí que, si n’és el cas,
pensam que s’han d’habilitar els crèdits adients per fer front a
adquisicions que es considerin ineludibles.
Respecte a les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista al programa 455A, promoció i serveis de cultura,
he de dir que no és una novetat que demanin les transferències
de la gestió del Museu de Menorca i la Biblioteca de Maó al
Consell de Menorca, però ja sabem -perquè tampoc no és nouque això no depèn exclusivament del Govern balear; com vostè
ha dit ara tenim un panorama diferent i haurem de veure com
es va consolidant aquest nou panorama que vostè ja ha explicat
anteriorment a la seva intervenció.
Respecte a la rehabilitació del Teatre d’Inca ha d’estar dins
el marc dels acords que s’assoleixen amb la titularitat d’aquest
immoble. Per altra banda trobam totalment injustificada la
baixa de les partides que afecten el pressupost de
Radiotelevisió de les Illes Balears per dur a terme accions que
ja estan previstes i que es duen a terme a través d’entitats com
l’Institut d’Estudis Baleàrics, com és la colAlaboració amb
comunitats autònomes de parla catalana per a la difusió exterior
de la nostra cultura, o que ja està previst fer-ho dins el mateix
programa, com és el suport exterior a grups musicals, teatrals,
etc.; l’adequació del museu del Puig dels Molins, l’adquisició

En la investigació i recuperació del patrimoni immaterial i
del patrimoni flotant, els consells insulars tenen un paper
destacat i, a més, l’exerceixen; almenys jo conec directament el
cas del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, però don per fet
que òbviament els altres consells també fan la seva tasca i, per
suposat, si s’estima adient es destinaran els crèdits que es
considerin oportuns per a cada acció.

De la participació del Govern en el consorci Pati de Sa
Lluna o en el d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat, hauríem
d’esperar primer que aquestes entitats convidin a participar el
Govern; en el cas del consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat no només el Govern ha aportat recursos, juntament
amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, juntament amb
l’Ajuntament de Vila, però és que el problema és que fa dos
anys que no es reuneix aquest consorci, i en el cas que es
reuneixi el Govern podrà estudiar la proposta que sortís de dins
aquest òrgan.
També està previst dins el programa de promoció i serveis
de cultura que s’habilitin crèdits per donar suport a l’Institut
d’Estudis Menorquins i a l’Institut d’Estudis Eivissencs, així
com, en el cas de l’Enciclopèdia de Menorca, a hores d’ara està
en tràmit un projecte de colAlaboració del Govern amb la
fundació que es troba constituint-se per a aquest objecte;
justament dins aquest marc de colAlaboració entre l’Obra
Cultural, el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
Menorca es decidirà la forma i la quantia de la participació del
Govern.
Des del Grup Parlamentari Socialista, o millor dit, dir a
aquest grup que no li acceptem gran part de les esmenes perquè
o bé ja està previst dins el programa pressupostari i, per tant,
garantit que es durà a terme, o ja estan iniciades les gestions per
dur-ho endavant.
El projecte de restauració de la Llonja ja està redactat i amb
càrrec de l’Administració general de l’Estat, i la seva execució
depèn simplement de la signatura del corresponent conveni de
colAlaboració; aquí tal vegada vostès podrien fer alguna gestió
a Madrid, donada la seva sintonia política, aprofitant ja que
estam parlant d’aquest tema. El Museu de Mallorca gaudeix de
recursos apropiats per al seu manteniment, i la baixa que
proposa l’esmena és inacceptable. La Casa de Cultura està
pendent d’una important reforma i ja té un calendari d’activitats
i la deguda dotació de recursos.
Respecte al pla de recuperació dels molins del Pla de ses
Salines d’Eivissa, he de dir que el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera ja ha fet les gestions oportunes per aconseguir
finançació i executar el pla. Igual que les transferències als
consells per a actuacions de protecció del patrimoni immaterial;
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els competents són els consells insulars, i fa temps que actuen
en aquest sentit. Per altra banda són competents els ajuntaments
de la construcció de la biblioteca de la barriada de Son Sardina
així com el manteniment de l’espai municipal de Can Ventosa.
Respecte a les esmenes d’Esquerra Unida i Els Verds al
programa 455B, de planificació i normalització de la llengua
pròpia de les Illes Balears, abans diré que no faré referència a
l’esmena de la Llei d’acompanyament; pens que és un altre
debat que es farà en un altre moment; jo només em limitaré a
defensar les esmenes a la globalitat que ens ocupen, i li he de
dir que està clar que la Direcció General de Política Lingüística
continua en la línia de creixement dels recursos destinats al
foment de l’ús de la llengua, concretament un 4,5%
d’increment d’aquest exercici respecte al precedent, i s’està
duent endavant tota la política lingüística tant per mitjà de
l’acció d’entitats que actuen a l’àmbit del foment de l’ús i el
coneixement de la llengua, com també per entitats
especialitzades que depenen de l’administració. Aquí també es
proposa una sèrie de baixes que afecten altres programes,
l’assoliment dels seus objectius, i per tant no les podem
acceptar.
Les esmenes a l’IBISEC no les podem acceptar perquè
estan absolutament indefinides, tant les baixes com les altes, i
a més no cal remarcar que tots els recursos rebuts per l’IBISEC
s’han destinat i es destinen a la construcció i al manteniment de
l’escola pública a totes les Illes. Per tant em sembla
incomprensible l’esmena 9541, ja que l’IBISEC dedica tots els
recursos a infraestructures d’escoles públiques.
El mateix passa amb les esmenes del Grup Parlamentari
PSM i les esmenes del Grup Socialista sobre el programa
455B. No les acceptam perquè dins de les seccions pertinents
existeixen ja recursos en quantia suficient per assolir els
objectius existents, perdó, esmentats, tant la normalització
lingüística a l’àmbit escolar com l’extensió de centres i punts
d’autoaprenentatge de la llengua catalana, com moltes altres
accions. Així com tampoc no dubtam que tant l’Ajuntament
d’Eivissa com el Consell Insular de Menorca compliran les
seves competències en matèria de normalització lingüística;
així com també, si n’és el cas, s’habilitaran els crèdits adients
dins el marc de la Llei de subvencions per donar suport a la
normalització lingüística de les organitzacions sindicals,
empresarials, entitats que treballen per la normalització
lingüística dins l’activitat comercial, personal d’hostaleria, etc.
Ara bé, em sembla un poc sarcàstic admetre que hagi de ser la
comunitat autònoma de les Illes Balears la pagadora dels
estudis que faci l’Administració general de l’Estat. Però, com
deia, no podem donar suport a cap esmena perquè discrepam a
l’hora d’analitzar la bona feina duita endavant respecte a la
planificació i normalització de la llengua pròpia de les Illes
Balears, i allò que necessita la nostra llengua per ser emprada
i valorada dins la nostra societat.
Respecte al grup d’esmenes que afecten l’IBISEC, he de dir
que aquesta empresa pública veurà significativament
incrementats els seus recursos propis fins arribar als 3,3 milions
d’euros, i he de dir que l’aplicació, conservació o reparació
dels centres docents es durà a terme dins el marc d’acord amb
els criteris i les prioritats derivades del mapa escolar fins ara
vigent, com també del Pla d’infraestructures educatives.

Per acabar amb el grup d’esmenes 9701, 9702, 9703, 9704
i 9705 del Grup Socialista al programa 455C, he de dir primer
de tot que acceptem la 9701, que és destinar aquesta partida per
a reunions i conferències i cursos. Però fer transferències a
ajuntaments o a consells insulars per part de l’Institut d’Estudis
Baleàrics no està entre les seves finalitats pròpies, així com
donar suport a l’associacionisme conservacionista dels nostres
valors culturals, que ja està contemplat en el programa 455B.
I res més. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Rosselló, en torn de
rèplica té la paraula per 5 minuts.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Molt breument, i prèviament he de
comentar les esmenes o el que ha dit la portaveu del Partit
Popular. Bé, he de dir a la portaveu que ja ho ha dit, obras son
amores; per tant els seus amors està molt clar quins són; són les
autopistes, Sra. Portaveu; i en segon lloc vostès s’han endeutat,
aquest govern s’ha endeutat d’una manera molt clara per fer
moltes coses, moltes obres, com dic, que han destruït una part
del nostre territori, però evidentment aquest endeutament no ha
tengut repercussió en els pressupostos d’educació. Per tant en
aquest sentit invalida el que vostè ha dit.
I anant a allò altre, al que són ja les esmenes, bé, crec que
està clar que no hi ha una intenció de donar suport a cap
esmena, supòs que en el programa 455A perquè consideren que
el tema de la cultura no és un tema prioritari ni important ni que
s’ha d’incentivar més ni més enllà del que es fa, que nosaltres
entenem que es fa molt poca cosa; i en temes de normalització
lingüística o en temes de política lingüística jo el que li he de
dir, Sra. Portaveu, si vostès s’estan carregant dia a dia la nostra
llengua, la llengua catalana, se l’estan carregant dia a dia i a mi
em sap molt de greu. No és rar que no acceptin res, no em ve
gens de nou.
Només li volia dir una darrera cosa: a l’esmena 9508, que
precisament fa referència al programa 455A, que és augmentar
la partida per posar en marxa l’aplicació de la Llei d’arxius i de
la Llei de biblioteques, la voldria...
(Remor de veus)
...la voldria incitar a fer una reflexió, perquè si s’han
aprovat dues lleis d’aquestes característiques convendria que hi
hagués partides pressupostàries per poder-les dur a terme com
pertoca, tenint en compte que són dues lleis aprovades enguany
en el Parlament i que toca tenir una dotació pressupostària, amb
la qual cosa nosaltres encara li faríem aquesta reflexió puntual
i darrera tenint en compte també que crec que no tendrem cap
-diríem- possibilitat d’èxit.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Riudavets.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
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Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Torres, a veure, vostè ens ha fet una argumentació per
rebutjar les nostres esmenes, una argumentació que bàsicament
jo resumiria dient que vostè ens argumenta que no perquè no,
i està en el seu dret de fer-ho, i sobretot estan en la seva
majoria per fer-ho; per tant jo no li qüestion. El que passa és
que les argumentacions que ens empra per justificar aquest no
rotund són en base o que ja s’està fent, o que es farà, o bé que
potser es farà. Naturalment si s’està fent acceptin l’esmena i
canviïn la quantitat pel que ja estan fent, no hi hauria cap
problema. Si es farà, modifiquin la quantitat fins al límit que
vostès vulguin fer, no hi hauria cap problema per acceptar-ho.
I si no es volen fer expliquin clarament per què.

1865

públicament a fer els centres que jo he posat, almanco la gran
major part: el colAlegi públic de Sant Lluís, el colAlegi públic
d’Alaior, el Conservatori de Maó... Si s’han compromès,
públicament ho han promès, comprometin-se ara, que 250.000
votants a favor no els traurà del botador, i simplement podran
dir que hi ha un compromís parlamentari i pressupostari fix. Si
no em sap greu, però haurem de dir que la promesa existeix
però el compromís no.

A veure, naturalment no els interessa introduir un
compromís concret i diuen que ho faran, però sense concretarho, que açò és en definitiva el problema que tenim en tota la
política cultural i política lingüística des que vostès governen.

I finalment vull acabar la meva intervenció amb un altre
aclariment i una recomanació amistosa. L’aclariment; a veure,
vostè ha dit que l’IBISEC va fent la programació segons el
mapa escolar vigent; no hi ha cap mapa escolar vigent. El mapa
escolar que va fer el pacte de progrés era el mapa escolar 20002004, i això és la gran batalla que duim, no hi ha mapa escolar,
no n’hi ha hagut durant tota la legislatura; per tant no és vigent.
És a dir, si s’està fent segons el mapa escolar, que no existeix,
s’està fent sense criteri.

Després, contestant-li a una cosa concreta que vostè ha
repetit tres vegades, explicar que les dotacions tant en cultura
com en política lingüística són adequades perquè han crescut
respecte a l’exercici anterior. En política lingüística és cert que
han crescut respecte a l’exercici anterior, però també és cert
que tot i el creixement no s’arriba al que es destinava a política
lingüística el 2003. Només una pinzellada en aquest sentit.

I la recomanació final, amistosa, com li he dit, és que li
deman que en la seva rèplica no faci com la portaveu anterior,
que per atacar els meus arguments ha criticat Madrid. Jo, que
critiquin Madrid, com vostè pot suposar, no em sap cap greu,
i a més li puc dir que, de criticar Madrid, en sabem més
nosaltres, entre altres coses perquè fa molts d’anys que ho feim
i ho feim governi qui governi.

Després diu que la dotació és adequada per garantir els
objectius que fixen els pressupostos. Naturalment que basta
aquesta dotació per acomplir els objectius que vostès fixen; el
problema és que els objectius que vostès fixen són uns
objectius minsos, pobres, migrats, que no tenen ambició de
futur i per tant cauen dins una apatia, un deixar fer, una
continuïtat, un..., simplement un maquillatge de la política
cultural i lingüística i no una decisió d’actuar de cara a un futur.
Quant a allò que m’ha assenyalat -només vaig fent
pinzellades d’alguns punts que m’ha dit vostè- de les
transferències del Museu de Menorca i de la Biblioteca Pública
de Maó, certament no és una novetat, que ho demanem, ho hem
demanat durant quatre anys, però vostè m’ha dit que no depèn
exclusivament açò del Govern de les Illes Balears. Sí, perdoni,
sí depèn exclusivament del Govern de les Illes Balears la
transferència, perquè no demanam la transferència de la
titularitat perquè el Govern de les Illes Balears no la té, la té
Madrid; demanam la transferència de la gestió, i com que els
consells insulars també són comunitat autònoma i la
transferència està feta a la comunitat autònoma la podrien
gestionar perfectament. És un aclariment, eh? Ja em contestarà
si no hi està d’acord.
Quant a l’IBISEC, a les esmenes de l’IBISEC, només li diré
que vostè també ha dit textualment que no ens poden acceptar
aquestes esmenes perquè les altes i les baixes afectarien
l’equilibri de tots els pressupostos. A veure, nosaltres només
tenim afectacions, i afectacions per una quantitat de 250.000
euros només, hi ha 5 milions i per tant no n’hi podíem posar
més, hi ha molt poc pressupost dins l’IBISEC enguany; diuen
que n’hi haurà més, de moment n’hi ha poc. Llavors no podíem
fer grans alegries, simplement hem fet una afectació inicial
pendent d’aquest aval innominat que el conseller ha promès i
no sabem si arribarà. Per tant, a veure, vostès s’han compromès

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Bosch.
EL SR. BOSCH I MESQUIDA:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair-li
l’acceptació d’una esmena, a la Sra. Torres; el que passa és que
no deixa de ser una ironia o una hipocresia, tal vegada, que de
43 esmenes ens n’acceptin una, tenint en compte que l’anterior
portaveu gairebé agraïa als grups parlamentaris de l’oposició
l’esforç que havien fet per fer propostes en relació al
pressupost. Realment aquest esforç poc compensat queda amb
l’aprovació d’una sola de les esmenes, però en qualsevol cas
gràcies.
En relació a..., començaré una mica pel..., al revés. En
relació a l’IBISEC, clar, deia que el mapa escolar vigent ja ho
preveu. Realment el mapa escolar ni l’hem vist ni pensam que
el veurem en aquests quatre anys. Per tant realment poca cosa
pot dir en relació a l’IBISEC. En tot cas les actuacions són
fosques i les inversions no es corresponen amb allò que
nosaltres hem analitzat, i per açò proposàvem aquest increment
perquè realment es pugui donar compliment a allò que hi havia
previst.
En normalització lingüística, en el 455B, deia que ja hi
havia prou recursos, però realment les nostres esmenes van en
el sentit que consideram que els recursos són insuficients, si no
ridículs.
D’altra banda, en relació a les actuacions en edificis
emblemàtics i amb actuacions en edificis d’especial interès
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pensam que el Govern no pot defugir les seves responsabilitats
en relació a la restauració i al manteniment d’aquests edificis.
Competències dels ajuntaments; fins a un cert punt són
competències dels ajuntaments, són competències dels consells,
però en tot cas moltes d’aquestes actuacions no poden ser
abordades únicament des de l’administració local, són
demandes que els ajuntaments fan i que pensam que el Govern
té l’obligació de sortir-hi al pas.
He de dir en tot cas, i per concloure, ja que poca cosa hi ha
a dir en relació a les poques esmenes que són recollides, que
pensam que, tal com es presenten en aquests pressuposts els
àmbits de cultura i educació, crec que hem de dir que la cultura
no és una prioritat d’aquest govern i la llengua i la
normalització lingüística els fa nosa.

és pot, és evident que es fa un esforç important en aquest
aspecte.
I només per contestar ja al portaveu del Grup Socialista,
vull dir que, bé, la bandera de la cultura i de l’educació
òbviament no és patrimoni exclusivament de la resta de grups,
crec que el Grup Popular també demostra que ha fet moltes
coses per la cultura i per l’educació. Per tant, els pressuposts
són un indicador més de com es gasten i com es destinen tots
aquests recursos. De totes maneres, tendrem molt més temps al
plenari de discutir i de comentar el tema de les esmenes, em sap
greu no haver-li pogut acceptar més que una esmena, però,
miri, les altres ja he argumentat per què no les acceptam i
tornar a dir-li i repetir-li els arguments, seria tornar a entrar en
el mateix.

Moltes gràcies.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosch. Sra. Torres.

Moltes gràcies, Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Gràcies, president. Molt breument. Només per dir que des
del Grup Popular ens mantenim en la nostra defensa, creim que
les partides de la Direcció General de Cultura i Política
Lingüística tenen les dotacions adequades per desenvolupar els
seus programes.

Passam a votació de les esmenes debatudes en aquests blocs
agrupats en els debats núm. 4, 5 i 6. Votarem, en primer lloc,
les esmenes debatudes en el debat núm. 4, de totalitat de la
secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, la secció 71,
Institut d’Estudis Baleàrics, i entitat de dret públic 90, Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
Vots a favor?

Vull comentar, també breument, el que han dit els portaveus
dels altres grups. Sra. Rosselló, no ens podrem entendre mai
perquè vostès tenen una altra percepció de les coses i no
canvien el seu discurs passi el que passi. Les xifres són molt
clares. Per exemple, els pressuposts d’obres públiques han
baixat enguany i els d’educació continuen creixent, hi ha una
altra cosa que és veritat, potser mai no és suficient, però el que
és veritat és que durant aquesta legislatura, s’ha invertit més en
educació que mai en cap altra legislatura, o sigui que almenys
reconeguin aquesta realitat, però és que vostès duen un discurs
i passi el que passi és el mateix discurs. Però bé, no entrarem,
en aquest debat perquè és perdre el temps, i ni vostè em
convencerà a mi ni jo a vostè, això és claríssim.

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.

Respecte del Sr. Riudavets, primer de tot agrair-li les seves
amistoses indicacions, les hi agraesc de veritat, i només
comentar que el tema no és només el que es gasta sinó com es
gasta, i jo crec que aquí sí que hi ha el debat entre el seu grup
i el nostre, com es destinen els recursos i com són efectius, la
forma de destinar aquests recursos. Crec que és una matisació
important, que quan parlam d’accions que fa el Govern, és
important marcar-ho, també. I respecte del pla, dels colAlegis,
de la construcció o no de centres, crec que també els fets que
s’han mantingut en aquesta legislatura, el compromís que ha
tengut el Govern en tot moment d’incrementar i millorar
aquestes estructures educatives, són un compromís prou evident
que aquest govern sí que vol millorar tot això. Que no hem
arribat a prou i que hi ha una sèrie de centres que s’han de
millorar, per suposat, i s’ha de continuar treballant, no ens hem
d’aturar ara, s’ha de mantenir, però dins els pressuposts tal
vegada no és nota, però hi ha un pla d’infraestructures que es
compleix a mesura que es va arribant i s’incrementa tot el que

Ara passarem a la votació de les esmenes debatudes al debat
núm 5. En primer lloc, votarem, que supòs que ho podem fer en
un bloc conjunt, l’esmena 9531 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds al programa 423A i les transaccions a
l’esmena 10020 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista al programa 421G i les transaccions a les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista, 9873, 9874 al programa
421B.
Vots a favor? Unanimitat.
Per tant, queden aprovades.
I ara passarem a la votació de la resta de les esmenes de
globalitat presentades a l’agrupació dels programes d’educació
421A, 421B, 421C, 421F, 421G, 421H, 421I, 422B, 422G,
423A i 423B.
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Vots a favor?

Assumpta Vinent substitueix Fernando Rubio.

Vots en contra?

EL SR. PROHENS I VICENS:

Abstencions? No n’hi ha.

Andreu Prohens substitueix Francesc Molina.

Resultat de la votació?

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

EL SR. LLETRAT:

Patricia Abascal sustituye a Andreu Crespí.

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. GASCÓN I MIR:

EL SR. PRESIDENT:

Miquel Gascón substitueix Carme Garcia.

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem ara a la votació de les esmenes del debat núm. 6.
En primer lloc, votarem l’esmena 9701 del Grup Parlamentari
Socialista, que ha anunciat el Grup Popular que l’acceptava.
Podem entendre que s’accepta per unanimitat? D’acord,
s’aprova per unanimitat.
Votarem ara la resta d’esmenes de globalitat presentades a
l’agrupació dels programes de cultura 455A i 455B, a la secció
71, Institut d’Estudis Baleàrics, i a l’entitat de dret públic 90,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals.
Vots a favor?
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.
I, arribats a aquest punt, farem cinc minuts de descans.
Tornarem recomençar amb el debat núm. 7.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores diputades, senyors diputats. Es produeixen
substitucions?
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Sí, gràcies, Sr. President. Maria Binimelis substitueix
Eduardo Puche.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Carolina Torres substitueix Guillem Camps.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
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Moltes gràcies.
Passam, idò, al debat núm. 7 de totalitat i de globalitat a la
secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació; a les
seccions 02, Parlament de les Illes Balears, 05, Consell
Econòmic i Social, 32, ens territorials, i 34, deute públic; a
l’entitat de dret públic 82, Centre Balears Europa; i a les
empreses societat pública 02, Parc Bit Desenvolupament, SA,
societat pública 06, CAIB Patrimoni, SA, societat pública 07,
Balears Innovació Telemàtica, SA. S’hi han presentat les
esmenes següents. A la totalitat pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, a la secció 34, deute públic, la 9320; pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció 14,
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, la 10159, a
l’entitat de dret públic 82, Centre Balears Europa, la 10160, a
la societat pública 02, Parc Bit Desenvolupament, SA, la
10161, a l’entitat pública 06 CAIB Patrimoni, SA, la 10162, a
la societat pública 07, Balears Innovació Telemàtica, SA, la
10163. Pel Grup Parlamentari Socialista, a la secció 14,
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, la 9595, al
programa 521A, ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, l’esmena 9599, al programa 521B, gestió
dels sistemes i tecnologies de la informació, la 9600, al
programa 541A, recerca i desenvolupament tecnològic, la
9601, al programa 542A, innovació tecnològica, la 9602, a
l’entitat de dret públic 82, Centre Balears Europa, la 9597, a la
societat pública 02, Parc Bit Desenvolupament, SA, la 9936, a
l’entitat pública 06 CAIB Patrimoni, SA, la 9598, a la societat
pública 07, Balears Innovació Telemàtica, SA, la 9938.
I les esmenes parcials següents. Pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, a la secció 14, Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, al programa 541A, recerca
i desenvolupament tecnològic, la 9375, al programa 542A,
innovació tecnològica, les 9336. 9334 i 9335, al programa
551A, estadística, la 9338, al programa 412A, planificació i
ordenació de la política econòmica, la 9337; a la secció 05,
Consell Econòmic i Social, al programa 111B, assessorament
en matèria social, econòmica i laboral, la 9303; a la secció 32,
ens territorials, al programa 912A, transferències a
corporacions locals, les 9993 i 9310. Pel 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 10164, al programa 521B, gestió dels
sistemes i tecnologies de la informació, la 10165, al programa
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541A, recerca i desenvolupament tecnològic, les 10166 i
10667, al programa 542A, innovació tecnològica, la 10168.Pel
Grup Parlamentari Socialista, a la secció 14, Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, al programa 521A, al
programa 521B, gestió dels sistemes i tecnologies de la
informació, les 9756 i 9757, al programa 541A, recerca i
desenvolupament tecnològic, les 9759, 9762, 9768, 9767,
9760, 9764, 9763, 9766, 9761 i 9765, al programa 542A,
innovació tecnològica, les 9769, 9771, 9770 i 9772; a la
societat pública 02, Parc Bit Desenvolupament, SA, la 9596.
Són totes.
Per tant, per fer la defensa conjunta de totes aquestes
esmenes, té la paraula en primer lloc, pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Ramon, per un temps de deu
minuts
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir que
l’esmena 9320, de totalitat de la secció 34 de deute públic la
donam per defensada i ja farem una explicació més detallada en
el plenari.
Passant a les parcials, al programa 541A, de recerca i
desenvolupament, tenim la primer esmena -la 9375- on
demanam 500.000 euros d’augment per a les beques
d’investigació que consideram que és prou important i
proposam la baixa en una partida de carreteres. Després en el
programa 542A, d’innovació tecnològica, tenim l’esmena 9336,
amb la qual proposam una aportació de 800.000 euros per
ampliar els recursos destinats a la Universitat de les Illes
Balears en matèria d’innovació i feim una partida de baixa a la
Fundació IBIT. L’esmena següent -9334- és d’un milió d’euros
per donar suport als consells insulars en matèria de recerca i
innovació i proposam que la baixa corresponent es faci, una
vegada més, a la partida de carreteres. L’esmena 9335, de 2
milions d’euros, per ampliar la dotació de la Universitat en
matèria de recerca, proposam que les baixes vagin a carreteres
i també en inversió immaterial de la mateixa secció.

uns costos que suposen aquests augments per als ciutadans de
Formentera, en concret a través de l’ajuntament, que són costos
que no corresponen, entenem, pagar als ciutadans de
Formentera, que és el trasllat de residus per al seu tractament
des de Formentera a l’illa d’Eivissa que, en tot cas, hi havia
unes quantitat a què havia de fer front el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera que no ho ha fet, però, com que ens
trobam amb la situació que a partir de l’any que ve, no sabem
encara exactament en quina data, però a partir de l’aprovació
definitiva de l’Estatut d’Autonomia hi haurà un consell
independent per a l’illa de Formentera, demanam aquesta
aportació d’un milió d’euros perquè els costos del tractament
de residus que no es poden fer a l’illa de Formentera, sinó que
s’han de traslladar, se’n faci càrrec el conjunt de les Illes
Balears i no només ells. Ja sé que hi ha una esmena a la Llei
d’acompanyament, de caràcter no sé, voluntariós perquè hi hagi
acords amb el ministeri, que se’n podria fer càrrec d’una part,
però el cert és que hi ha aquests costs que demanam que dins
ens territorials es contemplin cara al Consell-Ajuntament de
Formentera.
I la següent, que hi hagi una partida, que ara mateix no hi
és, als pressuposts, per posar en funcionament aquest consell,
es diu que, en tot cas, ja es trobaran els recursos, però el cert és
que dins la secció 32 no hi ha absolutament res previst, també
és cert que amb la Llei d’acompanyament es fan una sèrie de
transferències que no es doten econòmicament, i tot això deixa
una incertesa molt important sobre la possibilitat real de posar
en marxa el Consell de Formentera. Per això demanam aquests
5 milions perquè pugui començar a funcionar.
Aquestes són totes les nostres esmenes, però voldria
aprofitar també per dir que presentam vot particular als 6 euros
que s’han incorporat en ponència d’una esmena del Grup
Parlamentari Popular a la secció 2, programa 111A, per a la
creació de la futura oficina de transparència, com que creim
que aquesta futura oficina pot servir, tal vegada, per rentar
cares, però no per resoldre cap problema, feim vot particular
perquè no consideram que s’hagi d’introduir.
És tot, moltes gràcies.

Al programa 541A d’estadística presentam l’esmena 9338
on demanam 150.000 euros per ampliar la dotació dels serveis
d’estadística i per millorar el funcionament d’aquest servei,
també amb baixa a partida de carreteres.
Al programa 612A, de planificació i ordenació econòmica,
tenim la 9337, 400.000 euros d’alta per posar en marxa serveis
propis d’anàlisi i estudi que demanam que es facin amb el
suport i el seguiment de l’Institut Balear d’Economia, en aquest
cas és una baixa feta a les inversions immaterials d’aquesta
mateixa secció.
A la secció 05, Consell Econòmic i Social, tenim l’esmena
9303, una aportació de 60.000 euros d’augment de dotació cap
al Consell Econòmic i Social, per millorar el seu finançament
i les possibilitats de dur endavant les tasques que té
encomanades, la baixa en aquest seria de la Conselleria de
Treball.
Després, a la secció 32, ens territorials, tenim dues esmenes
que estan relacionades amb Formentera. Per una banda, hi ha

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el seu portaveu Sr. Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Molt breument, amb una defensa de
les esmenes que mantenim. Les de totalitat, com és habitual, les
plantejarem en el debat de ple, i la resta tenen a veure
bàsicament amb dos blocs. Un és donar major suport del que es
dóna a la implementació de les noves tecnologies perquè no
basta que es vagi avançant, sinó que hauria de ser absolutament
universal i democràtic el seu accés i, per tant, un suport (...) als
edificis públics i amb una idea general d’anar ampliant tot el
que sigui comunicació sense fils, també encara
desgraciadament la necessitat d’implementar més Internet i,
després, al software lliure donar-li un suport des de
l’administració perquè arribi realment a desplaçar el software
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i el monopoli pràcticament com a mínim dins el material
d'office.
Tenim després un altre bloc quant a investigació, sobretot
donar beques, ampliar el tema de les beques i també el suport
a la Universitat com el gran motor d’investigació del país, i
confiam que, com a mínim, contribueixin que tant si és
íntegrament amb els termes que nosaltres proposam com si és
amb alguna transacció, poguessim ampliar les partides que en
aquest moment hi dedica el Govern, que entenem que amb el
gran repte d’R+D que té el país, resulten encara insuficients per
a la millora que hauríem d’afrontar en els propers anys.
Respecte de les esmenes dels altres grups, volem anunciar
el nostre vot favorable a totes i, en canvi, intentar tornar enrera
la introducció en ponència d’una esmena del Partit Popular i,
per tant, presentar vot particular a aquests 6 euros, confio que
ningú d’aquest oficina de corrupció no es podrà corrompre
molt amb els 6 euros que els assignen, més si han de contractar
gent, etc., realment serà voluntariat i becaris de molt bona
voluntat que ens investigaran a tots, inclosos els parlamentari
a totti quanti, d’una manera molt confusa que es planteja a la
Llei d’acompanyament. Nosaltres, com que confiam que el
sentit comú s’acabi imposant i retirin aquest desbarat que duen
a la Llei d’acompanyament, doncs per pura lògica i associació,
també retiraran aquesta, ja no esmena, perquè ja està
incorporada, a la qual presentam vot particular.
Moltes gràcies.
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como no es tal aumento, y lo que sí seguimos viendo son unas
necesidades imperiosas con respecto a lo que es la
incorporación de las nuevas tecnologías en una sociedad que,
además, hasta ahora se había caracterizado por ser avanzada,
pero que cada vez nos estamos quedando más atrás, solamente,
como muestra un botón, dedicamos el 0,28% de nuestro PIB a
las nuevas tecnologías y a la innovación, y ahí seguimos
estando, en la cola de las comunidades al respecto. Por tanto,
nosotros seguimos defendiendo, y de ahí que las enmiendas que
presentamos estén enfocadas a la necesidad de incrementar los
fondos en investigación, las ayudas y las becas para doctores y
para investigadores, de llevar a cabo un impulso y colaborar
con las empresas privadas para que incorporen empresas
innovadoras en las mismas, a la necesidad también de
incorporar e incrementar el número de ordenadores que a día
de hoy dispone la escuela pública en nuestra comunidad,
estamos muy atrás respecto de otras comunidades en este
aspecto, y si queremos una educación de calidad se tiene que
impartir a través de las nuevas tecnologías.
También hemos presentado enmiendas con respecto a una
preocupación general que existe sobre el tema de la telefonía
móvil y las antenas que están colocadas en los edificios,
entendemos que se tiene que llevar a cabo un plan específico,
donde se compruebe que no afecta a la salud de las personas y
una enmienda que ya es histórica de nuestro grupo, que es la
retirada de las antenas de Monte Toro en Menorca, que
entiendo que hoy en día puede haber sistemas que lleven a cabo
los mismos servicios y no supongan un impacto visual como el
que representa.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, también como es
habitual, hemos presentado enmienda a la totalidad tanto a la
sección 14 como a las diferentes empresas y sociedades
públicas que forman parte de la misma y mantendremos el
debate de totalidad en el pleno de la semana que viene, pero sí
me gustaría que constara en acata que retiramos la enmienda
47, puesto que la tenemos repetida, hemos presentado dos
enmiendas, una afectación y una a la totalidad, que es a Parc
Bit, yo la tengo aquí como de afectación, la 47, no sé si al final
no se debió presentar ... Bueno, en principio que conste en
acata y si no, bueno, pues ya queda retirada.
También me gustaría hacer mención de que la enmienda 49,
que es a la sociedad pública de CAIB Patrimoni, en lo que es
la motivación ha habido un error y que se suprimiera lo de Parc
Bit, porque no pertenece Parc Bit a esta sociedad.
En cuanto a las enmiendas que presenta nuestro grupo, en
total unas 30, entre totalidad y globalidad, y en ellas nosotras,
desde el principio de esta legislatura, siempre hemos mantenido
el mismo discurso de la necesidad de incrementar los recursos
en temas de nuevas tecnologías y de innovación,
desgraciadamente no se nos ha hecho caso en ningún momento
en todos estos años, ya hablaremos del tema del aumento del
presupuesto en el plenario, pero podremos ver claramente

Por supuesto, ya hemos defendido que se tiene que
incorporar un software libre en la administración, y de ahí a la
sociedad en general, así como llevar a cabo un plan de
alfabetización digital, para evitar la brecha que a día de hoy
existe entre unas generaciones que suben muy formadas en
nuevas tecnologías y unas generaciones que todavía hoy
desconocen lo que es un simple ordenar, entendemos que hay
que evitar esa brecha digital que se está produciendo.
En general, todas las enmiendas que hemos presentado
entendemos que son muy necesarias, que si hubiera una
voluntad política y un verdadero interés para que las nuevas
tecnologías y la innovación formaran parte de una política
global de superar y de ir hacia adelante, esto no tendría ni tan
siquiera que presentarse, sino que sería una actitud por parte
del Govern balear que vemos que no existe y, por lo tanto,
seguimos lamentando esta actitud, seguimos pensando que es
la asignatura maría de este govern y que difícilmente
conseguiremos avanzar en estos temas si no llegamos a
tomarnos en serio lo que son las nuevas tecnología, la
investigación, el desarrollo, la innovación, en nuestra
comunidad, y, mientras tanto, insisto, estaremos en la cola
mientras no haya una política decidida y sobre todo se destinen
los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Muchas gracias.
Perdón, antes de terminar, queríamos también mostrar
nuestro voto particular en relación con la enmienda 5 del Grupo
Parlamentario Popular que entendemos que es otro brindis al
sol de los que nos tiene acostumbrados ..., perdón la enmienda
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10254, y ahora comento que me he confundido también en
cuanto a la enmienda que quería retirar. Bueno, nuestro grupo
mantiene este voto particular a esta enmienda porque
entendemos que desde luego es un brindis al sol, crear una
oficina con 6 euros de presupuesto es, como mínimo, intentar
tomarnos el pelo a este parlamento y a los ciudadanos, porque
si hubiera realmente interés en que esto se llevara a cabo ya se
hubieran destinado los recursos necesarios.
Me he confundido antes, les he dicho la enmienda 47 y es
la enmienda 9596 la que retiramos.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Abascal. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la seva portaveu Sra. Sugrañes.
LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Moltes gràcies, Sr. President. He de manifestar que a la
vista de les exposicions que han fet els diferents portaveus dels
grups parlamentaris, hem de dir una cosa i hem de saber d’on
partíem i on hem estat. S’ha produït durant aquests anys un
increment important a les diferents direccions generals, a la
conselleria i a les empreses que formen part del debat d’avui,
home, s’ha fet una aposta decidida per la recerca i el
desenvolupament tecnològic i de les noves tecnologies, s’ha
incentivat aquesta recerca, innovació i tecnologia i s’ha
augmentat en despesa i en investigació un 45% del total del
pressupost de la secció 14, que és el que es destinarà a
tecnologia. Dins la Direcció General de Tecnologia, amb un
increment d’un 14,2%, es promouran també els punts d’acció
que figuren al Pla director sectorial aprovat enguany, o sigui,
s’ha comentat que tindríem, ... hi ha una esmena on ens
demanàvem que féssim un estudi de la incidència de les
telefonies mòbils, hem de manifestar que aquest estudi està
realitzat, i ara busco la data exacta, està realitzat el mes de març
del 2006 i va ser publicat ..., exacte, estudi realitzat, el Pla
director sectorial de telecomunicacions dia 10 de març de 2006,
publicat el 18 de març. També està recollit en unes altres
partides una aposta important per efectivament eliminar les
antenes del Toro. S’ha demanat una major colAlaboració..., hi
ha unes esmenes coincidents tan d’Esquerra Unida com PSM
i Partit Socialista en una major colAlaboració amb la Universitat
i efectivament, aquesta vegada es pot dir que s’ha incrementat
molt la partida per colAlaborar en innovació tecnològica amb la
Universitat. S’han augmentat molt considerablement, també hi
ha unes esmenes en aquest sentit, el número de beques. I així
mateix també les ajudes per a postgrau i personal... M’he
perdut.
Bé, després a les esmenes que també estan presentades aquí,
la de l’oficina de transferència, manifestava que és una pràctica
pressupostària deixar una partida oberta i la partida oberta se
fa amb aquesta quantitat simbòlica de 6 euros. No se sap
exactament quina serà la dotació pressupostària que necessitarà
aquesta oficina. Després ja serà un tema de plenari, però és
únicament una tàctica pressupostària. A partir d’aquí, ja dic,
s’analitzarà efectivament quins seran els recursos que
necessitarà aquesta oficina.

Quant al software lliure. S’ha impulsat des del Govern
balear efectivament això, s’ha incrementat molt les partides
destinades per a això.
Després també quant a l’elevat percentatge dedicat a UIB.
Específicament s’ ha incrementat el personal investigador. S’ha
donat més suport al personal tècnic. S’ha donat un major suport
i hi ha unes majors partides, com en altres anys, destinades al
funcionament dels IUNICS, també hi ha una esmena presentada
en aquest sentit.
Quant a la direcció s’ha demanat també una esmena
d’Esquerra Unida allà on es parlava d’estadística, bé, finalment
tenim els serveis d’estadística als quals es destinarà una
quantitat de 450.000 euros, si no m’equivoc en aquest moment,
i hi ha un pla quadriennal que anirà del 2007 al 2010 en aquest
sentit, vull dir, per primera vegada també s’ha recollit això, o
sigui si anem veient la projecció que hi ha hagut des que es va
començar aquesta legislatura a ara, hem de reconèixer que
efectivament s’han incrementat molt més totes les partides
destinades a això, igual que també s’ha donat major
importància i s’han donat més ordinadors, que en aquests
moments aquesta esmena, tal com està plantejada aquí no es
podrà tampoc acceptar perquè està en coordinació amb la
Conselleria d’Educació.
En definitiva, les esmenes que s’han presentat aquí no es
podran acceptar, n’hi ha moltes que ja es fan, evidentment des
de l’oposició es demana ..., la seva postura és demanar més,
però clar s’ha de pensar també que els objectius d’aquest
govern s’han projectat de tal manera que es donarà sortida a tot
aquest gran ventall però no tal vegada amb les directius que
voldria en aquest cas l’oposició, però pensem que anem per la
senda adequada.
Res més.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Grups que vulguin fer ús del
torn de rèplica?
Idò així, acabat el debat d’aquest bloc núm. 7, passarem a
la votació d’aquestes esmenes que acabam de debatre i que són
les següents. Debat de totalitat i de globalitat de la secció 14,
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, les seccions 02,
Parlament de les Illes Balears, 05, Consell Econòmic i Social,
32, ens territorials, i 34, deute públic; entitat de dret públic 82,
Centre Balears Europa; i les empreses societat pública 02, Parc
Bit Desenvolupament, SA, societat pública 06, CAIB
Patrimoni, SA, i societat pública 07, Balears Innovació
Telemàtica, SA. Feim constar que l’esmena 9596 del Grup
Parlamentari Socialista ha estat retirada.
Vots a favor d’aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 7; en contra 9.
EL SR. PRESIDENT:
Queden rebutjades les esmenes. Se m’ha oblidat anunciar
que també es votava amb aquesta mateixa votació els ... Ah!, es
voten a part?
Passam a la votació dels vots particulars que han anunciat
tant el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista com el Grup
Parlamentari Socialista, a l’esmena 10254 del Grup
Parlamentari Popular.
Vots a favor d’aquests vots particulars?
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:
Gràcies. Així, havent esgotat aquest debat, farem un
descans de cinc minuts per permetre les substitucions dels
portaveus. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Tornam a començar la sessió. Deman si es produeixen
substitucions.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Assumpta Vinent substitueix
Fernando Rubio.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Carolina Torres substitueix Guillem Camps.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Maria Binimelis substitueix Eduardo Puche.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Maria Antònia Vadell substitueix Antoni Alorda.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.
EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies. Passam al debat núm 8, de totalitat de la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient; l’entitat de dret públic 83,
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental; l’entitat
de dret públic 85, Institut Balear de la Natura; i l’entitat de dret
públic 96, Espais de Natura Balear. S’hi han presentat les
esmenes següents a la totalitat. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, a la secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, la 9314; a l’entitat de dret públic 83, Agència Balear
d el’Aigua i de la Qualitat Ambiental, la 9324; a l’entitat de
dret públic 85, Institut Balear de la Natura, la 9325; a l’entitat
de dret públic 96, Espais de Natura Balear, la 9449. Pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, la 10174; a l’entitat de dret
públic 83, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, les esmenes 10197 i 10215; a l’entitat de dret
públic 85, Institut Balear de la Natura, les esmenes 10198 i
10214; a l’entitat de dret públic 96, Espais de Natura Balear,
les 10196 i 10213. Pel Grup Parlamentari Socialista, a la secció
15, Conselleria de Medi Ambient, la 9796; a l’entitat de dret
públic 83, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, la 9927; a l’entitat de dret públic 85, Institut Balear
de la Natura, la 9928; a l’entitat de dret públic 96, Espais de
Natura Balear, la 9935.
Aquest és el bloc d’esmenes que s’han agrupat en el debat
de la totalitat, però coneixent la pràctica de comissió, que els
diputats portaveus de cada grup no entren en debat, no fan el
debat de les esmenes a la totalitat, si els sembla bé,
l’agruparíem amb el següent debat que és el núm. 9 i que són
les esmenes de globalitat, que són la resta d’esmenes a la
Conselleria de Medi Ambient, que són les esmenes parcials
següents.
Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, a la
secció 15, Conselleria de Medi Ambient, al programa 441A,
proveïment d’aigües, les 9431, 9430 i 9436; al programa 441B,
sanejament i depuració d’aigües, 9432, 9434, 9435, 9437, 9433
i 9438; al programa 443B, qualitat ambiental, control de la
contaminació i assessoria mediambiental, la 9439 i la 9440; al
programa 443C, gestió de residus, les 9441, 9443, 9444, 9445
i 9442; al programa 443K, seguiment i vigilància del canvi
climàtic, les esmenes 9450 i 9451; al programa 443L, espais de
rellevància ambiental, Xarxa Natura 2000, les esmenes 9452,
9453 i 9454; al programa 443M, educació ambiental i societat,
la 9455; al programa 511A, direcció i serveis generals de medi
ambient, la 9456; al programa 512A, de protecció i control,
directiva marc de l’aigua, les esmenes 9457 i 9458; al programa
514A, ordenació del litoral, les esmenes 9462, 9459, 9460 i
9461; al programa 533A, conservació i millora del medi
natural, la 9463; al programa 533D, gestió d’espais naturals
protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques,
les esmenes 9464, 9469, 9465, 9466, 9468 i 9467; a l’entitat
de dret públic 83, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, les 9446, 9447 i 9448; a l’entitat de dret públic 85,
Institut Balear de Conservació la Natura, les 9472 i 9473; a
l’entitat de dret públic 96, Espais de Natura Balear, les 9476 i
9477.
Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció
15, Conselleria de Medi Ambient, al programa 441A,
proveïment d’aigües, les 10210, 10207 i 10209; al programa
441B, sanejament i depuració d’aigües, les 10205, 10202 i
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10203; al programa 443C, gestió de residus, les 10200 i 10199;
al programa 443L, espais de rellevància ambiental, Xarxa
Natura 2000, les esmenes 10211 i 10212; al programa 533A,
conservació i millora del medi natural, les 10204 i 10201; al
programa 533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, àrees recreatives i finques públiques, les esmenes
10206 i 10208.
Pel Grup Parlamentari Socialista, a la secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, al programa 000A, nous programes i no
classificats, les esmenes 9918 i 9919; al programa 441A,
proveïment d’aigües, les 9788 i 9920; al programa 441B,
sanejament i depuració d’aigües, 9793, 9797, 9916 i 9917; al
programa 443B, qualitat ambiental, control de la contaminació
i assessoria mediambiental, la 9989; al programa 512A, de
protecció i control, directiva marc de l’aigua, la 9795; al
programa 514A, ordenació del litoral, les esmenes 9790 i 9822;
al programa 533A, conservació i millora del medi natural, les
9792 i 9824; al programa 533B, planificació forestal, la 9791;
al programa 533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, àrees recreatives i finques públiques, la 9823; i al
programa 533F, espècies silvestres, conservació i
sensibilització, la 9794.
Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes, té la
paraula, en primer lloc, pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, la portaveu Sra. Rosselló per un temps de deu
minuts.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Tot i que vostè ja ho ha esmentat, jo
voldria dir que per part del nostre grup les quatre esmenes que
hem presentat a la totalitat, tant dels pressuposts de la
conselleria com de les empreses públiques que en depenen les
defensarem en el ple amb els arguments que ja esmenten les
mateixes esmenes.
Dit això, passaré a les esmenes de globalitat. Gairebé n’hem
presentades a tots els programes de la conselleria, són un seguit
d’esmenes per tal d’intentar millorar aquests pressuposts que al
nostre entendre no van en la línia que pertoca. En primer lloc,
hem presentat set esmenes de substitució a distints programes,
bàsicament amb la intenció d’augmentar i incrementar partides
que nosaltres consideram absolutament necessàries. Diré que
al programa 441A -proveïment d’aigües- presentam una
esmena per incrementar la partida d’ajuda als ajuntaments per
al manteniment del sistema de depuració d’aigües residuals
urbanes, consideram que en aquest moment és insuficient i, per
tant, és necessari incrementar aquesta partida, i també, per altra
banda, perquè cada vegada és més necessari complir totes les
directives europees en relació amb el tema de depuració, en tot
el seu procés i, per tant, creim que està dins la lògica del
compliment, a més, com dic, de normativa europea i estatal, i
també suposadament autonòmica.
Per altra banda, una esmena de substitució al programa
441B, sanejament d’aigües, per augmentar també la partida que
consideram absolutament insuficient, amb 5 milions d’euros per
al manteniment de les depuradores de totes les Illes Balears.
Entenem que, així com hi ha, i a posta agafam despesa o
doblers del programa 513D, de fer autopistes, nosaltres creim

que és molt més important i molt més necessari a nivell
ambiental i a nivell també de serveis a la ciutadania, augmentar
el manteniment de la depuració.
Al programa 443B, qualitat ambiental i control de
contaminació, dins les esmenes de substitució en presentam
dues amb l’objectiu d’augmentar les inversions, per una part,
per millorar bones pràctiques de la mateixa Conselleria de
Medi Ambient, que actuï l’administració com a exemple, per
precisament transmetre a la societat que es creu en aquestes
bones pràctiques. I, en segon lloc, una altra esmena per
augmentar les transferències de capital a corporacions locals
per dur endavant l’aplicació de la Llei de renou. Creim que fer
lleis on es diu que la competència la tenen els ajuntaments,
forçosament hi ha d’haver doblers per poder-la aplicar i dur a
terme.
Dins les esmenes de substitució, al programa 443C, de
gestió de residus, també consideram que s’ha d’incrementar la
partida respecte de la recuperació de sòls contaminants a
cadascuna de les Illes, tenint en compte que ja hi ha una
caracterització important d’aquest sòl contaminant i és
necessari fer-ho.
Al programa 443M també, perquè creim que s’han
d’incrementar els programes d’educació ambiental en tot el que
fa referència a estalvi d’aigua, gestió de residus, etc., i al
programa 533D, de gestió d’espais naturals, també un augment,
amb l’esmena 9466, per augmentar la dotació quant a plans de
gestió i conservació de zones humides i recuperació de zones
dunars. Són unes àrees d’espais naturals, al nostre entendre,
absolutament oblidades, en aquests moments amb projectes
urbanístics a una part important, tant de la zona dunar, no tant,
però sobretot a les zones humides i creim que hi ha d’haver un
pla de conservació d’aquestes zones.
Quant a les esmenes d’afectació, en presentam 26 perquè
consideram que aquests pressuposts no són prou clars, són
excessivament amples i no concreten les actuacions que es
duran a terme per part de la conselleria. Respecte del
proveïment d’aigües, són dues esmenes amb la intenció de
destinar una partida a la gestió de la demanda amb els
consorcis, creim que els consorcis no solament ni
exclusivament poden ser per fer obres, sinó sobretot hi ha
d’haver una part important d’aquests consorcis per evitar o per
treballar, sobretot per evitar pèrdues a la xarxa i comptadors
individualitzats. En aquest mateix programa, el mateix respecte
dels ajuntaments.
En el programa 441B -vaig bé?-, 441B presentam 5
esmenes que, molt per damunt, el que pretenen és per a
sanejament d’aigües, bàsicament augmentar, primer que hi hagi
un estudi i una proposta per augmentar i regular el cànon
d’aigua, el cànon de sanejament consideram que és insuficient
i, per tant, creim que hi ha d’haver un estudi sobre això; per
altra banda, també un estudi sobre zones urbanes que no
disposen de xarxa de clavegueram ni de sistema de depuració,
amb la línia d’una proposició no de llei que ja vàrem presentar
en el seu moment, ja que en aquest moment les directives són
d’aplicació obligatòria per part de tots els països membres de
la Unió Europea i, en aquest moment, encara hi ha zones
urbanes que no disposen de clavegueram, però el Govern ens
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va dir que no sabia quines eren, aleshores demanam que hi hagi
aquest estudi. Per una altra banda, que s’executi conjuntament
amb l’Ajuntament de Felanitx tota la xarxa de sanejament i
depuració d‘aigües de Portocolom tenint en compte que en
aquest moment no existeix a una part important del nucli urbà;
i per altra banda també dues esmenes que van en la línia, com
dic d’afectació, per millorar el manteniment de la depuradora
i l’emissari de Vila a Eivissa, així com també per millorar les
depuradores de Palma, concretament de la zona de Ciutat Jardí
que en aquest moment estan fent abocaments contaminants,
com tots sabem.
Amb les esmenes d’afectació i amb el programa 443C, de
gestió de residus, anam en una línia molt clara, les tres, engegar
programes de minimització i reducció de residus perillosos, un
pla d’acció urgent de residus de construcció i demolició
coordinades amb els consells insulars, perquè creim que és un
tema en què en aquests moments hi ha una mal mala gestió en
tema de residus perillosos, sobretot en els residus de
construcció i demolició, creim que s’ha de treballar
conjuntament amb els consells insulars, tot i que per la nostra
sorpresa, ara sembla que han duit una esmena a la Llei
d’acompanyament que ja, si de cas, després hi faré esment, així
com també ajudar a corporacions locals per dur endavant un pla
de deixalleries i de millora dels serveis de selecció i de
recollida que són elements que permetrien la recollida selectiva
de residus perillosos amb petites fraccions.
Al programa 443K, de canvi climàtic, evidentment el que
proposam són actuacions concretes, no genèriques, sinó
concretes, per instalAlar a les infraestructures públiques els
elements per reduir les emissions del CO2 i fer campanyes a
favor de l’ús del transport públic que creim que és un element
molt concret al qual nosaltres hi volíem fer esment.
Al programa 443L, Xarxa Natura 2000 i espais de
rellevància ambiental, presentam tres esmenes d’afectació,
bàsicament perquè es destini una partida concreta per a plans
de gestió de zones LIC a les Salines d’Eivissa i Formentera,
bàsicament pel tema dels fondeigs, encara ara veim que no s’ha
fet cap actuació almenys que nosaltres sapiguem envers aquesta
qüestió. I, per altra banda, els plans de gestió ZEPA de la
Xarxa Natura 2000 perquè es duguin endavant aquests plans
efectiva de manera efectiva, no només damunt el paper, sinó de
manera efectiva amb tots els recursos necessaris, així com
també l’aplicació del decret de zones humides bàsicament per
les Fontanelles que en aquest moment es troba en greu perill de
desaparició a causa de projectes urbanístics, perquè hi hagi una
actuació important per part de la Conselleria de Medi Ambient
tenint en compte que és l’administració responsable d’un tema
tan important.
Als serveis generals, programa 511A, també d’afectació,
una esmena perquè hi hagi bones pràctiques ambientals a la
conselleria; al programa 512A, protecció i control de la
directiva marc d’aigua, bàsicament destinar una partida
concreta a la protecció i conservació de la biodiversitat dins els
torrents, els torrents no són elements cimentats, són elements
que tenen vida, creim que s’han de conservar, depèn també del
tipus de torrents, sobretot els que estan més al camp o a fora
vila. I també una esmena per evitar fuites d’aigua a la xarxa,
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campanyes d’estalvi d’aigua, comptadors individuals, que això
seria afectar una partida.
Al litoral, programa 514A, tres esmenes, bàsicament amb la
idea d’ordenar i instalAlar punts de fondeigs als espais naturals.
Hi ha alguns estudis que s’han fet, però el que s’ha de fer és
instalAlar aquests punts de fondeigs i fer una ordenació com
pertoca. Per altra banda, també fer plans d’ordenació del litoral
que fins ara no s’han fet i nosaltres consideram que són
fonamentals i també una afectació d’una partida de conservació
del litoral que no vagi en la línia de fer passeigs marítims o
regeneració de platges, que sembla que és l’únic que saben fer,
sinó que realment vagi a conservar el litoral que en aquest
moment hi ha molts de components com ecosistemes que
s’haurien de fer.
Al programa 533A, conservació i millora del medi natural,
també feim una esmena d’afectació per elaborar plans de parcs,
reserves i monuments naturals protegits, tenint en compte que
en aquests moments a les Fonts Ufanes, al Torrent de Pareis i
a d’altres, que estan declarats ja de l’anterior legislatura, hi ha
molt poca actuació o almenys molt poc coneguda.
Respecte de la gestió dels espais naturals, hem presentat
quatre esmenes d’afectació, bàsicament perquè es comprin
finques per concurs públic a espais naturals protegits, per altra
banda per millorar i rehabilitar instalAlacions ja fetes en els
espais naturals protegits i finques públiques, per elaborar
normativa reguladora de les activitats d’oci al medi natural i
també per ajudes a propietaris d’espais naturals.
I, ja acab, tres esmenes d’addició, al programa 443C, s’ha
d’incrementar el personal de vigilància i control sobre els
residus, els agents de medi ambient, facin el que vulguin, però
s’han d’incrementar, perquè, si no, és impossible poder dur un
control sobre un tema tan important. En segon lloc, el litoral,
també s’ha d’augmentar el personal de vigilància i control
d’actuacions a zones de servitud, és necessari actuar, controlar
i preservar el nostre litoral, sobretot tenint en compte que els
efectes del canvi climàtic tendran un efectes claríssim sobre el
nostre litoral, ja en precari. I al programa 533D també
d’addició perquè hi hagi convenis amb ajuntaments i consells
per restaurar patrimoni etnològic en espais naturals protegits.
Aquestes són totes les nostres esmenes i esperam que
alguna tengui el vistiplau del Grup Parlamentari del Partit
Popular.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Des del PSM hem presentat esmenes
a la totalitat de la secció 15 i a les empreses de dret públic 83,
85 i 96, la defensa de les quals la reservam per al plenari.
Quant a les esmenes parcials, hem presentat tres esmenes al
programa 441A, proveïment d’aigües, en el sentit que la
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conselleria hauria d’incrementar les despeses per fer campanyes
de conscienciació per estalvi d’aigua, per millorar la qualitat
dels aqüífers i per reparació de xarxes de proveïment d’aigua.
He d’assenyalar que totes les esmenes que hem fet a la secció
15 són d’addició, perquè consideram que per la importància
d’aquesta conselleria val la pena que tengui un pressupost
digne, creim que any rera any se li han escatimat recursos per
poder dur una bona política mediambiental i és per això que
creim que enguany més que mai s’han de veure les polítiques
mediambientals, però de manera efectiva, i no només s’han de
limitar a titulars i a propaganda, sinó que han de ser reals, és
per això que demanam que s’incrementin totes les partides de
les esmenes que presentam en lloc d’afectar-ho dins el mateix
pressupost, sinó que hi hagi un increment real de tota la
despesa de la conselleria.
Al programa 44B, sanejament i depuració d’aigües, hem
pogut veure les darreres setmanes com s’han pogut manifestar
una sèrie de problemes importants a la xarxa de depuració
d’aigües residuals, i creim que s’ha de reformar el pressupost
per al manteniment de depuradores, la reparació d’emissaris
d’aigües residuals i també una cosa molt important, que és
l’ajuda als ajuntaments per a la construcció de xarxes d’aigües
pluvials per poder separar aquestes aigües de les residuals, que
és el que provoca quan hi ha unes pluges superiors al normal,
que les depuradores es vegin superades en la seva capacitat i
que provoquin problemes.
En el programa 441C, gestió de residus, hem presentat dues
esmenes, una de les quals per a inversions, demanam que
s’inverteixin 100.000 euros per a la gestió de sòls contaminats;
sabem que hi ha localitzats de manera molt concreta diferents
zones on els sòls estan contaminats i demanam que es faci
aquesta inversió. I després també que hi hagi una campanya
informativa sobre els efectes negatius de l’abús del consum
energètic sobre el canvi climàtic.
Una altra esmena que presentam al programa 443L, la qual
no està quantificada en euros, sinó que és de gestió, demanam
l’ampliació de l’àmbit del PORN de la Serra de Tramuntana,
aquesta és una petició que venim fent des que es va exposar en
exposició pública aquest PORN, perquè entenem que s’han
deixat d’estudiar unes zones d’alt valor mediambiental i que
formen part del conjunt geogràfic de la Serra de Tramuntana.
I a més, volem fer una incidència especial a la zona d’Andratx,
la qual està exclosa totalment, el municipi d’Andratx està
exclòs de l’estudi del PORN de la Serra de Tramuntana i
nosaltres creim que ara, més que mai, és important que
s’inclogui, així com Calvià i la zona de Palma, les quals també
queden excloses.
Una altra esmena a aquest mateix programa 443L, és perquè
s’inverteixi l’increment i la inversió en plans d’actuació en els
espais de la Xarxa Natura 2000.
En el programa 533A hi tenim dues esmenes en el sentit,
una d’aquestes és una inversió en ajudes a famílies i
institucions sense finalitat lucrativa per a tasques de
conservació i prevenció d’incendis i tractaments forestals a
finques privades. Creim que l’administració no només ha
d’actuar en els seus espais, sinó que ha de donar suport a
empreses i a persones privades perquè puguin colAlaborar amb

aquesta activitat tan important com és la prevenció d’incendis
i els tractaments forestals.
Després, una altra esmena que creim que és de vital
importància és a aquest mateix programa, és la compra de
terrenys a Ses Fontanelles. Les Fontanelles és la darrera zona
humida que hi ha a la badia de Palma, un espai d’un gran valor
mediambiental i que està en perill d’urbanitzar, s’està
planificant una gran zona d’oci, un complex comercial, que
eliminarà aquesta darrera zona humida. Nosaltres creim que
això no s’ha de consentir perquè és un pulmó per a la zona
degradadíssima de la Platja de Palma i el Govern hauria de ser
responsable i adquirir-lo per declarar-ho parc natural i pogués
formar part d’aquesta important zona turística, com a una
aportació de qualitat mediambiental. I a més, a un altre
programa, també feim incidència en aquesta zona en el sentit
d’invertir per recuperar i conservar aquesta zona humida. Una
de les partides seria per comprar i l’altra per a la recuperació i
conservació d’aquesta zona humida que està situada en el prat
de Sant Jordi.
I ja finalment una darrera esmena al programa 533D, que és
per a reparació i neteja de camins públics en espais naturals
protegits. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Crespí, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula per deu minuts.
EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres també hem
presentat esmena a la totalitat en relació amb la secció 15 i amb
les empreses que depenen d’aquesta conselleria pels motius que
exposam a les mateixes i que són la inadequació, tant en
quantitat com en qualitat, d’aquests pressupost pel que fa al
medi ambient. No obstant, ens estendrem més amb els motius
en el plenari.
En relació amb les esmenes concretes, jo, en primer lloc,
voldria notar una correcció que s’hauria de fer a l’esmena 9788
i a l’esmena 9795, que l’assigna a un centre de cost inexistent,
el 15204, quan en realitat hauria de ser el 15201.
Bé, aquestes esmenes, al programa 441A, és un bloc
d’esmenes totes les quals tracten de millorar les condicions i la
qualitat de l’aigua que es destina a consum humà. Són diferents
actuacions, quasi totes són aportacions de més crèdit a aquesta
conselleria; nosaltres creim que el crèdit és insuficient i per tant
són esmenes que aporten crèdit d’altres conceptes
pressupostaris d’altres conselleries, i concretament lligat a
aquest programa 441A.
El mateix al programa 441B, són un altre conjunt
d’esmenes les quals tracten de millorar el conjunt de xarxa de
depuradores a les quatre illes i sobretot, especialment, a l’illa
d’Eivissa que aquest estiu se’n va dur el Guinnes de problemes
de tipus mediambiental en relació al mal funcionament de les
depuradores.
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Una altra que també feim dins el programa 441A és posar
a disposició, transferir crèdit als ajuntaments perquè millorin
les xarxes de distribució d’aigua i per tant s’evitin al màxim les
pèrdues.
Una altre bloc d’esmenes, aquelles que no figuren a un
programa específic, un programa que nosaltres hem titulat
000A, nosaltres no estam tancats que això s’assigni a un
programa de tipus patrimonial de la comunitat autònoma, a la
Direcció General de Patrimoni, que és la que ostenta la
titularitat de determinats béns, però en qualsevol cas, com que
és una acció de caire mediambiental, l’hem volguda significar
dins el centre de cost 14301, i són adquisició de finques d’alt
interès mediambiental. I curiosament aquí hi ha una esmena d’1
milió d’euros que jo crec que el Grup Popular l’hauria
d’aprovar avui mateix per donar content i suport als seus
companys de l’Ajuntament de Santa Margalida, els quals ahir,
en plenari, varen votar l’adquisició de la resta de finca que
queda per adquirir a Son Real. I per tant, jo crec que si el Grup
Popular de Santa Margalida demana una cosa i el Grup
Socialista del Parlament també hi està d’acord, a més del Grup
Socialista de Santa Margalida i d’Unió Mallorquina de Santa
Margalida, del PSM de Santa Margalida i de Ca’n Picafort Unit
de Santa Margalida, doncs home, una alegria mai no mata
ningú, i per tant jo els demanaria que ja avui, sense esperar
més, aprovassin aquesta esmena.
Com que nosaltres creim que hi ha altres llocs significatius
en aquesta comunitat autònoma, però que tampoc no volem fer
especial indicació al Govern de quina ha de ser l’elecció, el que
sí feim és una incorporació de 2 milions d’euros al pressupost
de la conselleria perquè pugui adquirir aquelles finques que ella
mateixa consideri de caràcter mediambiental, situada dins parcs
naturals o dins zones que necessitin l’especial protecció. Ja he
dit que la intenció que planeja en el conjunt de les nostres
esmenes és de dotar de més recursos aquesta conselleria, que
jo no comprenc com no se n’adona del que l’arribam a estimar
i no ens fa gens de cas.
Bé, seguirem amb altres programes, evidentment en relació
també amb la gestió d’espais naturals, amb la millora del
control de les platges, amb l’execució del Pla especial del Camí
de Cavalls. Amb una cosa que sí la conselleria o el Grup
Popular ens va fer cas quan tramitàvem la Llei de conservació
d’espais de rellevància ambiental, la LECO, i era la figura de
les entitats de custòdia del territori; nosaltres creim que
aquestes entitats poden fer un bon paper, però necessàriament
necessiten un cert suport de l’administració; una proposició no
de llei que va ser aprovada pel conjunt de la Comissió
d’Ordenació Territorial, que era la creació d’un registre
d’aquestes entitats, no sabem si això s’ha arribat a complir per
part de la conselleria, però en qualsevol cas el que ara
demanam és que hi hagi una convocatòria específica d’ajuts a
entitats d’aquestes característiques, de custòdia del territori, per
poder-se fer la feina que realment haurien de fer i que nosaltres
creim que pot ser una inestimable colAlaboració amb
l’administració.
Supòs que a l’inici del pròxim període de sessions per fi
aprovarem la llei del renou, una llei que imposa als ajuntaments
una sèrie de funcions i nosaltres creim que la imposició
d’aquestes funcions ha d’anar acompanyada d’un suport,
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nosaltres creim que els principis d’Skinner s’han d’aplicar
també en política pressupostària i per tant convé, davant un
estímul, donar-li un premi, si volem que aquest estímul sigui
assumit pel receptor. I per tant, com que aquests ajuntaments
hauran d’adquirir instrumentació prou sofisticada i costosa per
a l’aplicació i el control d’aquests renous, doncs demanam que
la conselleria hi faci una aportació més de la que preveu la llei,
que és simplement d’una certa assessoria jurídica.
També, com han fet altres grups anteriorment, creim que el
que es va començar amb el projecte Life Posidònia s’hauria de
continuar, és a dir, la dotació de punts d’amarrament en aquells
llocs que, a més, estan determinats ja en els estudis i que es
recomana precisament que no hi hagi acció dels ancoratges de
les embarcacions que s’hi puguin aturar, i per tant volem que
s’habiliti un crèdit, crec que prou significatiu, per completar
aquesta xarxa que en principi estava prevista que s’anàs
instalAlant.
Creim que també és molt important dins els programes que
té la conselleria, en relació amb el litoral, anar restituint el
programa d’accessos a la costa que o bé per urbanitzacions
ilAlegals, bé per altre tipus d’actuacions, hagin quedat obsolets.
I en aquells llocs on no quedi clar el lliure accés, doncs si s’ha
d’expropiar qualque camí o qualque zona, doncs que es pugui
fer i que la conselleria disposi del crèdit corresponent que en
aquest moment no té. I també volem que, vist que aquest és un
fenomen que s’està produint paralAlelament a la mobilitat
humana, que és també la mobilitat de determinades espècies,
tant animals com vegetals, volem que, com han fet altres
comunitats, es faci un inventari clar i rigorós, tenim una
institució a la nostra Universitat que és molt capaç de fer-ho,
d’aquelles espècies invasores, insistesc, animals i vegetals, que
poden posar en perill com a mínim l’ecosistema que fins ara
havíem tengut aquí. I per tant també volem que s’habilitin
partides al respecte.
I aquest és, amb breus pinzellades, el conjunt de les
esmenes que ha presentat el Grup Socialista. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Popular té la paraula
la Sra. Vinent.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Com la resta de portaveus també
debatrem la totalitat en el plenari, perquè, com és de suposar,
el Grup Parlamentari Popular considera que el pressupost és
adequat a les necessitats de la Conselleria de Medi Ambient i
de les seves empreses públiques. Bé, jo he agrupat les esmenes,
les quals no aniré anomenant perquè ja s’han explicat aquí;
primer de tot per a adquisició de finques, nosaltres el que hem
de dir en aquest aspecte és que al llarg d’aquesta legislatura
s’haurà invertit en la compra de finques per la Conselleria de
Medi Ambient més de 10 milions d’euros; s’ha comprat a
Mallorca sa Duaia i es Recó, que més o manco va costar uns
2,1 milions d’euros totes dues. I es Gabellí Petit, on hi ha les
Fonts Ufanes, 3,35 milions d’euros; també el Cap de Barbaria
a Formentera, quasi 3 milions d’euros, i ara es llançarà un
concurs per a la compra de finques, on encara no s’ha comprat
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dins aquesta legislatura, com és a Menorca i els Amunts
d’Eivissa, dotat amb 1,5 milions d’euros més. Per tant, les
actuacions que es demanen, sota el punt de vista de la
conselleria no són prioritàries i, a més, la zona que ha recalcat
el Grup Parlamentari Socialista de Santa Margalida, la zona
ANEI de Son Real ja va ser comprada a la legislatura passada.
Pel que fa a les Fontanelles, la recuperació de la zona
humida de les Fontanelles, la despesa que proposen pareix
ignorar que amb aquesta actuació prevista en aquest àmbit pels
òrgans urbanístics, el promotor està obligat a promoure la
recuperació d’aquesta zona humida, la qual haurà de cedir a
l’ajuntament, i que el resultat final serà una zona humida de
superfície superior a la que hi ha actualment.
En el tema de qualitat d’aigua, consum d’aigua i estalvi i
pèrdues a la xarxa, nosaltres hem de dir que, sense perjudici de
les inversions finançades pels consorcis d’aigües i també pels
convenis derivats de fuites d’aigua, etcètera, i la inversió en
distribució, excedirà en molt la quantitat que proposen, ja que
el Govern invertirà uns 13 milions d’euros, la conducció
Consell i s’Estremera i conducció sa Mola; i després, si afegim
la inversió estatal prevista en el mateix conveni
d’interconnexions a Eivissa, de més de 13 milions d’euros, la
inversió total en aquest àmbit és de 26 milions d’euros,
quantitat també molt superior a la que indiquen a l’esmena.
La millora de la qualitat dels aqüífers, també hem de dir que
les dessaladores que es construeixen en la colAlaboració amb el
ministeri i les artèries que es desenvolupen també com a
conseqüència d’alta conveni en matèria d’infraestructures
també amb el ministeri, suposen unes inversions sense
precedents que, juntament amb l’aigua de sa Costera, permetran
minorar les captacions i per tant potenciaran la recuperació
natural dels aqüífers. També dir que la Conselleria
d’Agricultura ha llançat ajudes per al millor tractament dels
purins que també incidiran favorablement damunt la qualitat
dels aqüífers. I també afegir que es desenvoluparan durant l’any
vinent campanyes de conscienciació ambiental també que
permetran complir les finalitats que han proposat a diverses
esmenes, per garantir una superior qualitat.
Pel que fa a la depuració, on també hi ha moltes esmenes de
tots els grups, hem de dir que la inversió en depuració de la
qual n’hem parlat a diversos plens, hem fet entre dues
interpelAlacions i dos debats de moció, hem de dir que la
inversió en depuració de l’any passat a enguany rep un fort
increment perquè passam d’un capítol 6 de la Direcció General
de Recursos Hídrics, que és la partida que bàsicament finança
el manteniment de les depuradores, de 27.738.000 euros a
30.110.000, la qual cosa suposa un augment del 8,5%. Des de
l’any 2003 la partida ha passat dels 21.152.000 a l’actual, açò
suposa un augment de 9 milions d’euros, que percentualment
és del 42%. Si bé l’IBAQUA gestió el manteniment de les
depuradores s’ocupa de les seves, no de totes, i a més ho fa
amb els doblers que li paga el Govern.
Per acabar, volem destacar també que el concurs de
manteniment de les depuradores que es va adjudicar el 2005 va
suposar un augment molt substancial en la dotació econòmica
i que se xifra en un 35%.

Amb referència a la gestió d’espais naturals, nosaltres, com
bé ha explicat el Sr. Crespí, li acceptam una esmena, la 9792,
la qual és la convocatòria d’ajuts a entitats de custòdia del
territori, per tant aquesta esmena nosaltres la consideram
adequada i l’acceptam.
La gestió dels espais naturals a Menorca és compartida,
però vist que els consells no tenen competència en aquest àmbit
consideram innecessària aquesta esmena.
Pel que fa a l’ampliació del PORN de la Serra de
Tramuntana, creim que aquesta finalitat no és pressupostària,
ja que el pressupost no és cap instrument adient per determinar
l’ampliació a l’àmbit d’un PORN, per tant rebutjam també
aquesta esmena.
En els plans d’actuació dels espais de la Xarxa Natura
2000, de les zones humides i de recuperació de zones dunars,
plans de gestió, LIC i ZEPA, a tot açò nosaltres hem de dir que
la Conselleria de Medi Ambient impulsarà actuacions de
millora i conservació dins les principals zones humides i dunars
de les Illes Balears com s’Albufera i s’Albufereta, s’Albufera
des Grau a Menorca, ses Salines d’Eivissa i Formentera, la
zona humida artificial de Son Nevat a Felanitx, de propietat
pública, a les zones dunars des Trenc-es Salobrar, on hi ha un
PORN iniciat i en fase de redacció. I aquestes accions vénen
dins el programa 443L, d’espais de Xarxa Natura 2000 i també
dins la nova empresa pública Espais de Natura Balear, que
tenen un pressupost molt superior a les esmenes que ens
plantegen.
Pel que fa l’elaboració de normativa reguladora d’activitats
d’oci en el medi natural, hem de dir que les activitats d’oci en
el medi natural apareixen prou regulades ja en els instruments
normatius vigents, la LECO, la Llei de caça, els PORN, la Llei
de monts, etcètera, açò sense perjudici que en els nous
instruments d’ordenació i gestió també es contemplin aquestes
activitats d’oci.
El tema en el qual també ha fet incidència el Sr. Crespí, de
millorar el control de les plagues, nosaltres també creim que és
innecessària, perquè la finalitat, que és la lluita de les plagues,
és compartida però no hi ha un problema de manca de dotació
pressupostària; més aviat el contrari perquè els darrers anys
s’ha invertit en la campanya contra la processionària més de 3
milions d’euros, per tant l’esforç que s’ha fet en el tema de
plagues no té precedents a les darreres legislatures.
I també la realització d’un cens d’espècies invasores, hem
de dir que la finalitat també és compartida però que el
programa 533F disposa de doblers suficients per emprendre
accions similars a la que vostè proposa, sense perjudici d’altres
centres gestors, com l’IBANAT, Espai de Natura o la Direcció
General de Biodiversitat, que també puguin intervenir en
aquesta matèria per a la finalitat pretesa. Per tant, la consideram
també innecessària.
En el tema d’expropiació de camins, la finalitat també de
l’esmena es pot obtenir també amb mitjans diferents dels
proposats i sense entrar en confrontació amb els propietaris de
finques privades. Per exemple, el projecte del litoral de
Portocolom ha estat consensuat amb tots els sectors afectats;
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l’accessibilitat a la costa està garantida a les zones urbanes
almanco cada 200 metres, segons la Llei de costes, i s’ha de fer
efectiu el planejament d’ordenació territorial i urbanístic. Per
tant, les expropiacions que es proposen són rebutjades,
consideram que són innecessàries.

hi ha la del Grup Socialista, la 9789, i una altra del Grup
Esquerra Unida i Els Verds, la 9440, que els feim la mateixa
transacció a tots dos, dient que afectarem 180.000 euros del
capítol 7, de despeses d’ABAQUA, amb la mateixa finalitat
proposada a les esmenes que ja he indicat.

Pel que fa al pla especial del Camí de Cavalls, aquesta
finalitat de desenvolupar el pla especial apareix coberta a través
de les inversions derivades del vigent conveni de litoral amb el
Ministeri de Medi Ambient. I per altra banda, el Govern, a
través de l’IBANAT, ha mantengut sempre els compromisos
derivats de la legislatura precedent, per açò també consideram
que s’ha de rebutjar.

Per altra banda, tenc també la del Grup Parlamentari
Socialista, el tema d’amarrament a les zones pel projecte Life
Posidònia per evitar l’efecte de fondeig incontrolat, que és la
9790 i la 9459, d’Esquerra Unida i Els Verds, aquesta que
també va en el mateix sentit, els proposam la transacció
d’afectar 100.000 euros del capítol 6 de despeses d’ABAQUA,
amb la mateixa finalitat que es proposen a les dues esmenes.

Els plans d’ordenació del litoral, les DOT, estableixen en el
nostre àmbit territorial la zona Àrea de Protecció Territorial de
costes que impedeix noves urbanitzacions en els primers 500
metres després de la zona de domini públic marítim terrestre,
i açò ho contempla en els plans territorials. L’exigència de la
normativa autonòmica està molt per damunt de la Llei de costes
que estableix la zona de servitud de protecció de 100 metres.
També hem de recordar que durant l’any que ve es
desenvoluparan diverses accions del conveni del litoral, sempre
amb el consell dels veïnats, i per tant la finalitat d’aquestes
esmenes, en general, queden rebutjades.

I per acabar, dues transaccions més: a l’esmena del PSM, la
10200, i a la d’Esquerra Unida i Els Verds, 9445, les quals fan
referència a inversions per a la gestió de sòls contaminats o
recuperació de sòls contaminats a les Illes, doncs nosaltres
proposam afectar 300.000 euros del capítol 6, de despeses
d’ABAQUA, amb la finalitat també proposada a l’esmena,
invertir en la recuperació dels abocadors de ses Salines i de ses
Mosqueres a s’Albufera de sa Pobla.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Pel que fa als temes de canvi climàtic, nosaltres acceptarem,
bé, proposam una transacció a la d’Esquerra Unida i Els Verds,
a la 9450, que demana destinar actuacions concretes a les
instalAlacions de les administracions públiques, exemplaritzant
per a la reducció d’emissions de CO2, nosaltres deim que
efectivament és adient, però que els mitjans proposats els
consideram excessius. Per tant, proposam afectar 100.000 euros
del capítol 6 de despeses d’ABAQUA, amb la mateixa finalitat
proposada per vostè a l’esmena.
En el tema de residus perillosos, hem de comentar que la
finalitat d’aquestes esmenes també és compartida, però hem de
tenir present que a Mallorca el concessionari del servei públic
de residus de construcció i demolició ha de colAlaborar amb les
tasques de vigilància i control. Per açò que l’addició pretesa a
l’esmena la consideram innecessària.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Primer, mes sap greu, però m’hauria
d’aclarir amb les transaccions que m’ha presentat la portaveu,
perquè les ha dit molt ràpides i jo no les tenc; és a dir, a veure
si ho podem repassar, si me deixa abans de poder intervenir, si
ho puc repassar ràpidament.
EL SR. PRESIDENT:
Si he pres nota bé, seria fer una transacció a l’esmena 9440
del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

I per altra banda, també, en el tema de dur endavant el Pla
de deixalleries, hem de dir que el desenvolupament de
l’Estratègia Balear de Residus Perillosos comportarà ajudes a
les corporacions locals que suposarà una millora de la situació
actual, accentuada per una posada en marxa dels SIG de residus
d’aparells elèctrics i electrònics. Per altra banda, durant l’any
que ve els consells, els quals no tenen conveni de finançació
vigent, podran accedir-hi i per tant suposarà també noves
accions inversores per a la conselleria dins aquest àmbit.
L’execució de les previsions de l’Estratègia Balear de
Residus Perillosos suposa una inversió en diverses accions, per
quantia molt superior a les demanades i en colAlaboració amb
els consells i ajuntaments, permetrà millorar la situació de la
gestió d’aquests residus.
I ara també tenc aquí unes quantes transaccions, la que fa
referència, com també s’ha explicat, als instruments per a
l’aplicació de la futura, esperem que pròxima llei de renous, on

És a l’esmena 9450.
EL SR. PRESIDENT:
50, idò jo ho he apuntat malament.
EL SR. LLETRAT.
Està en el programa 443K, seguiment i vigilància del canvi
climàtic.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Un moment, un moment, és que jo ho tenc ordenat d’una
altra manera, me sap greu, però 9450?
EL SR. PRESIDENT:
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Sí, un moment, a veure si li aclareixen, Sra. Rosselló'.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Quina quantitat?

Sra. Rosselló, una d’Esquerra Unida i Els Verds que fa
referència a la reducció d’emissions de CO2, la 9450.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Ah, doncs, 100.000 euros.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Aquesta són afectar 600.000 euros.
Ja no n’hi ha més?
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Afectar 100.000 euros del capítol 6 d’ABAQUA.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, després la 9445, sobre sòl contaminat; també proposam
afectar 300.000 euros del capítol 6, d’ABAQUA.

I després, les me diu totes o les dic una per una?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

EL SR. PRESIDENT:

La 9445, quina quantitat m’ha dit?

La 9450 ha quedat aclarida.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

300.000 euros del capítol 6, de despeses d’ABAQUA.

La 9450, si de cas, per anar una rera l’altra, idò l’acceptam,
tot i que he de dir que consideram que és insuficient, però bé,
sempre és millor qualque cosa que res.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Ja està?

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Després tenim la del Grup Parlamentari Socialista ...

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

No, aclarim les d’Esquerra Unida, també la 9445, no?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Val, així tenim la 9440 d’Esquerra Unida i Els Verds sobre
la llei de renous, 9440; he afectat 180.000 euros del capítol 7,
de despeses d’ABAQUA.

Bé, jo li he de dir a la portaveu del Partit Popular que, tot
i que totes i cada una evidentment hi ha diferències substancials
unes de les altres, però consideram que són despeses
insuficients pel que nosaltres consideram que han de ser
actuacions en tots els àmbits que hem anomenat, però així i tot
ens hi mostrarem d’acord.

EL SR. PRESIDENT:
Està clar les transaccions que s’ofereixen al Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, són aquestes tres.

Bé, però sí que vull intervenir, si m’ho permet, una mica,
molt ràpidament.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Té la paraula per cinc minuts en el torn de rèplica.
Després hi ha la 9459, que li transaccionam el tema dels
punts de fondeig, afectant 100.000 euros del capítol 6, també
de despeses, d’ABAQUA.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
9459, quina quantitat, perdoni?
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
9459, punts de fondeig.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Molt ràpidament, però bé. Jo vull agrair aquestes propostes
de transacció, tot i que vull deixar molt clar, per a nosaltres les
consideram insuficients, però com a mínim hi ha hagut una
intenció d’intentar millorar certes partides. De totes maneres,
jo sí que voldria dir un parell de coses perquè parlam de moltes
esmenes que no s’han acceptat i breument m’agradaria dir tres
coses: primer, en temes d’aigua.
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En temes d’aigua nosaltres consideram que tot el que faci
referència a millorar la gestió de la demanda, a través del
consorci, a través d’ajuntaments i a través de tot el que puguin
ser bàsicament actuacions, fins i tot amb plans d’obres i serveis,
etcètera, serveix per evitar despeses innecessàries en fer grans
infraestructures com per exemple dessaladores. Els principis
del medi ambient no són els principis d’aquesta conselleria, els
principis són evitar determinats consums i per tant sobretot
evitar en temes d’aigua pèrdues, majoritàriament, per evitar
després fer grans inversions que costen doblers i que tenen
impactes ambientals. I per tant, ens sap greu que no ens donin
suport a cap.
Respecte del tema de depuració, dir que nosaltres també
consideram que és absolutament insuficient les despeses que hi
ha i per això la nostra intenció era millorar-les, perquè entenem
que un govern que s’ha endeutat amb tantes altres coses, idò
que s’endeuti amb això; però realment la depuració, a més, ha
d’acomplir la normativa vigent. Això és el punt d’aigua.
Respecte del punt d’espais naturals, dir que a zones
humides i per exemple a zones dunars, jo només vull recordarli a la portaveu que la normativa ambiental no només parla de
grans zones humides que en aquests moments ja estan
protegides, com les albuferes de les distintes illes, sinó
precisament totes aquelles zones humides que estan protegides
per la normativa ambiental, tant a nivell europeu com a nivell
estatal, com també hi està per la Llei d’aigües, per la Llei de
costes, per la Llei de conservació de fauna i flora, Llei 4/1989,
que en aquests moments no tenen plans d’actuació ni de gestió
i sí tenen plans urbanístics. Per tant, una zona humida no es pot
urbanitzar, així de clar. Per tant, no entenem que la Conselleria
de Medi Ambient no faci absolutament cap actuació per a la
preservació de les zones humides, no exclusivament aquestes
zones que estan declarades parc natural fa molta estona, les
primeres que es varen fer.
Per tant, i en segon lloc, respecte d’espais naturals, la
compra de finques nosaltres dir una cosa: la prioritat és fer un
concurs, fer-ho bé, espais ja que estan protegits i espais que
s’estan degradant; comprar finques com han comprat vostès a
un preu molt elevat, com per exemple les Fonts Ufanes, no hi
entrarem, però creim que no és el sistema ni l’excusa; nosaltres
creim que la millor manera és actuar d’una altra forma.
I acab respecte dels residus. A nosaltres ens preocupa també
que els residus no se’ns accepti cap esmena, tenint en compte
que els temes de residus, i a més ha estat diríem últimament,
nosaltres ja ho hem dit durant tota la legislatura, és un tema
molt greu, molt greu el que passa en tema de residus a les Illes
Balears. I per això no entenem que esmenes que van en la
intenció de millorar la gestió, de posar més, d’ordenar a més la
recollida, la selecció, minvar, apostar per la (...) idò aquestes
esmenes no s’acceptin quan és un problema molt clar. I
mentrestant ens presentin una llei d’acompanyament, una
ximpleria, com per exemple una esmena que ha presentat el PP,
que diu que pot fer convenis amb els consells insulars. Això ja
ho sabem, no importava posar-ho a una llei d’acompanyament.
Per tant, el que importa és que els pressuposts recullin
precisament actuacions concretes en despeses per dur endavant
una bona política en gestió de residus.
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Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Per dir que, si no ho he entès
malament, la transacció que proposa el Partit Popular a
l’esmena 10200, sobre sòl contaminant, és una esmena
d’afectació. Bé, la diferència és que nosaltres proposàvem una
addició, amb la qual cosa canvia una mica; no obstant això, si
el Govern té intenció de dedicar recursos a sòls contaminats,
nosaltres ho acceptaríem.
I breument, uns comentaris damunt les esmenes que no ha
acceptat, sobretot dues: crec que pel Partit Popular hauria de
ser prioritari fer els estudis ben fets i me referesc al del PORN
de la Serra de Tramuntana. No li hem posat afectació
pressupostària, no li hem posat cap despesa concreta perquè a
cada un dels programes de la mateixa conselleria, des de la
secretaria general, fins a qualsevol dels programes que té, hi ha
una despesa que és per a estudis tècnics, despeses d’inversió en
estudis tècnics i ho pot agafar d’allà on sigui, el que passa és
que deixar de l’estudi de l’àmbit del PORN de la Serra de
Tramuntana, deixar aquestes zones d’Andratx, Calvià i Palma
creim que és un greu error que s’hauria de corregir.
I crec que per part de qualsevol grup, i nosaltres ho tenim
com a prioritat això, no hi és de més que es recordi cada vegada
que es pugui i el pressupost és un bon moment per dir que hi ha
uns deures que s’han de fer.
Quant a la compra de finques, record que en el passat
pressupost vostès ens varen acceptar una esmena, un increment
per comprar finques; nosaltres, com enguany fa el Partit
Socialista, no vàrem indicar a quin lloc s’havien de comprar
aquestes finques, sinó que deixàvem que el Govern fos qui
tengués la llibertat de valorar aquells espais que fossin
prioritaris, però crec que enguany sí que hem gosat suggerir
una de les finques, perquè precisament està en un greu perill,
que és les Fontanelles, i aquesta zona humida està a punt de
desaparèixer, no vull dir de degradar-se totalment i
desaparèixer, perquè, com vostè ha dit molt bé, hi haurà una
zona que se cedirà a l’Ajuntament de Palma, però tampoc no
voldria que s’interpretàs, i sobretot amb la seva intervenció,
que ha dit que aquesta zona que se cedirà és superior a la zona
actual, pareix ser que es farà créixer la zona humida, i no és
així, Sra. Vinent. Aquesta zona humida no es fa créixer, ara
està molt degradada i en part s’ha anat reomplint, la qual cosa
s’hauria de restituir. I el que es farà és que aquesta zona
comercial que està projectada allà disminuirà i contribuirà a la
desaparició de gran part d’aquesta zona humida. I el que se
cedirà a l’Ajuntament de Palma és simplement una zona verda,
annexa a aquesta urbanització, i servirà com a parc temàtic o
com a zona simbòlica d’aquesta mateixa zona. Per tant, no farà
créixer aquesta zona humida.
I nosaltres creim que és important que això no succeeixi i
que el Govern es posi les piles i no permeti que la darrera zona
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humida del prat de Sant Jordi es degradi i desapareixi i sobretot
que no quedi com un decorat a una gran zona comercial.
I per part nostra no hi ha res més a comentar.

pressupostàries, com deia molt bé una diputada del Partit
Popular en el debat d’Educació: una cosa és que gastem més i
una altra cosa és què heu gastat més. La discrepància aquí
sobretot és en què ho gastam, no tant en què gastam.

Gràcies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Crespí, vol intervenir?

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sra. Vinent.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President, i ja molt breument. Bé, en primer
lloc agrairíem aquesta caritat pressupostària que ens fa el Grup
Popular, perquè això en realitat és caritat pressupostària, no és
res més, però bé, li agraesc especialment això de les entitats de
custòdia del territori, que sembla que m’hauré convertit en el
seu defensor en aquest Parlament. Però bé, està bé, jo crec que
la quantitat era poca, nosaltres ja en posàrem poca, crec que és
més simbòlica que efectiva, però crec que a la nostra cultura
això no està implantat i creim que seria bo que la societat civil
assumís també el paper de defensa del medi ambient i de la
natura a través d’aquest tipus d’organitzacions.
Les altres dues, li he de dir que quant als fondeigs afecten
la mateixa quantitat que nosaltres afectàvem, per tant, se
suposa, en el nostre cas no és una transacció, és que l’esmena
l’admeten tal com està, no sé si és que l’afecten d’una partida
diferent, no he entès molt bé de quina partida s’afectava, però
crec que és de la mateixa. Bé, nosaltres afectàvem, perdó, sí,
aquí hi ha la diferència amb el subconcepte que nosaltres
afectàvem de les inversions immaterials i vostès ho afecten de
les inversions pròpies, però bé, en qualsevol cas és un problema
formal.

Gràcies, Sr. President. No, només per tancar, perquè crec
que els pressuposts la despesa global d’aquests quatre anys a la
Conselleria de Medi Ambient i les seves empreses o consorcis
és de més de 686 milions d’euros, la qual cosa representa, si es
compara amb anys anteriors, uns 490 milions d’euros de
diferència. Per tant, jo no vull rallar de Zaratrusta, però crec
que econòmicament quan es posen unes quantitats d’aquest
tipus és per millorar veritablement el medi ambient, el qual
sabem que és de tots, però que s’ha de gestionar i s’han de
posar partides per poder depurar les aigües, gestionar els
recursos naturals i lluitar contra el canvi climàtic; l’adquisició
de finques naturals per gaudir tothom, però crec que nosaltres
hem superar amb escreix les expectatives que hi havia durant
els anys anteriors i durant els anys del pacte, perquè una
diferència de més de 200 milions d’euros gastats durant el
temps del pacte, hem de dir que aquest pressupost, per tant,
nosaltres creim que la Conselleria de Medi Ambient i les seves
empreses públiques cobreixen perfectament les necessitats que
tots, clar, gaudim del medi ambient.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

I l’altra, la dels renous, nosaltres també havíem estat més
modests que la pròpia transacció, la qual en realitat oferien al
Grup d’Esquerra Unida i Els Verds que havien demanat una
quantitat molt superior. Nosaltres creim que aquesta és una
quantitat raonable i també l’acceptam i per tant les nostres
esmenes decaurien.
Ara bé, hem de dir que el gruix, que era primer millorar el
finançament de la conselleria, augmentar la seva capacitat a
través del pressupost, no es veu complerta; tot això que hem
fet, tot i que és poc, és amb el pressupost de la pròpia
conselleria i per tant no ens podem sentir satisfets. Mantendrem
aquestes esmenes a ple i seguirem defensant que el medi
ambient és una cosa que l’hem de defensar. Miri, vostès el medi
ambient el contemplen com el contemplava aquell personatge
Zaratrusta, a l’obra de Nietzsche que es deia Així parlava
Zaratrusta, i que s’aixeca i li diu al sol: dóna gràcies perquè jo
te contempl. No, el medi ambient és una cosa que té un valor
per si mateix, no té un valor perquè nosaltres existim i l’hem de
poder anar a gaudir. Vull dir hi hauria d’haver medi ambient
que s’hauria de produir el gaudi de l’ésser humà perquè l’està
destruint, perquè hi intervé i per tant ens convé tenir-lo encara
que nosaltres no el puguem gaudir, perquè forma part d’un
conjunt en el qual nosaltres habitam. I aquesta és una cosa que
és una diferència de concepte i les diferències de concepte, de
vegades, són més importants que les diferències

Moltes gràcies, Sra. Vinent.
Passam a la votació de les esmenes que s’han debatut,
agrupades en el debat número 8, de totalitat de la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, de l’entitat de dret públic 83,
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, l’entitat
de dret públic 85, Institut Balear de la Natura i l’entitat de dret
públic 96, Espais de Natura Balear.
Vots a favor d’aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions, no n’hi ha.
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:
6 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes que eren de
totalitat.
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I passam ara a la resta d’esmenes que són de globalitat que
s’han debatut en el debat número 9. Votarem abans les esmenes
que han estat o bé acceptades o bé transaccionades, les quals
serien: la 9792, del Grup Parlamentari Socialista, la qual entenc
que s’aprova per unanimitat.
Després, les esmenes 9789, del Grup Parlamentari
Socialista, i 9440, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, les quals han estat transaccionades i per tant també
s’aprova la transacció per unanimitat.
La 9790, del Grup Parlamentari Socialista, i la 9459, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, també
transaccionades, s’aproven per unanimitat.
I la 10200, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i la 9445, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, també transaccionades, entenc que s’aprova la
transacció per unanimitat.
I la 9450, d’Esquerra Unida i Els Verds, també s’ha
transaccionat i també hem d’entendre que queda aprovada per
unanimitat.
Per tant aquestes quedarien aprovades per unanimitat, com
hem dit.
I sotmetem a votació la resta d’esmenes de globalitat, resta
d’esmenes parcials a la secció 15, Conselleria de Medi
Ambient.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions, no n’hi ha.
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:
6 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Per tant, queda rebutjat aquest bloc d’esmenes.
I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió, la qual
recomençarem a la tarda, a les cinc, no a les quatre i mitja, com
estava previst, sinó a les cinc.
Gràcies.
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