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totalitat, secció 12 Conselleria de Turisme, empresa de dret

públic 81 Institut Balear de Turisme, empresa de dret públic 91

Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears.

En primer lloc passam a la defensa de l’esmena del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds per la qual cosa té

la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Presentam aquesta esmena a la totalitat de la secció de Turisme

dels pressuposts perquè entenem des del nostre punt de vista

que no són uns pressuposts vàlids per fer front a la nova

conjuntura turística. Pensam que superats els efectes de l’11 de

setembre sobre el sector turístic i una vegada que l’economia

alemanya ha sortit de la recessió podem veure com els

problemes segueixen, sense que en el nostre parer, s’abordin de

manera decidida i sense que es plantegin estratègies de futur de

cara a la millora del nostre producte turístic que facin que

aquest tengui una rendibilitat econòmica, però sobretot una

rendibilitat social.

Ho podem veure amb els resultats d’aquesta temporada, en

la que un mes de setembre millor del que s’esperava no ha

pogut compensar un inici francament dolent. Al final la major

part dels hotels han pogut salvar l’exercici a base d’ofertes i

reducció de plantilles o de la durada dels contractes dels seus

treballadors. A més la progressiva implantació del tot inclòs té

un efecte pervers sobre l’oferta complementària i sobre

l’ocupació i aquí aprofitaríem per contestar el conseller de

Treball que l’altre dia deia que el tot inclòs creava llocs de

feina als hotels. Bé, allò que hem pogut comprovar nosaltres és

que en tot cas ha fet que no se’n perdessin dins el propi hotel,

però té un efecte molt negatiu sobre l’ocupació de tot l’entorn.

També pensam que es mira d’una manera obsessiva el número

d’entrades de turistes pels nostres aeroports com a únic

paràmetre a considerar.

Des del Grup d’Esquerra Unida-Els Verds pensam que és

molt més important que això veure el número d’estades, veure

com aquestes es distribueixen al llarg del temps, com es

reparteixen entre allotjaments legals, o bé ilAlegals. També

quins ingressos es produeixen i com es reparteixen aquests.

Quina capacitat té el sector turístic d’afavorir la creació i el

manteniment d’altres sectors econòmics o quants de llocs de

feina directes o indirectes crea al llarg de quants de mesos. I

també, la sostenibilitat del model. Creim que això no és una

mania dels ecologistes, ens jugam el futur, no serveixen

polítiques que afavoreixin guanys econòmics immediats si no

es poden mantenir al llarg del temps. Avui ja ningú, de manera

raonable, propugna seguir augmentant el nombre de places, del

que es tracta és d’aconseguir el manteniment i la millora de les

actuals, eliminant estrictament aquelles que siguin inviables i

sempre per millorar l’entorn i sempre també posant en primer

lloc el manteniment dels llocs de feina. No podem deixar, al

contrari del que creuen alguns, que sigui el mercat únicament

que decideixi quins establiments poden sobreviure. És

necessari una actuació també per part de l’administració.

En aquest sentit voldríem dir que ens sembla d’una

extraordinària importància que s’encerti en les actuacions que

s’han de dur a terme a la platja de Palma, aquest si es fa bé

podria ser un camí a recórrer a altres indrets també. Però no

veim clar que es vulgui actuar de manera decidida des de la

Conselleria de Turisme i des del conjunt del Govern del PP. El

que sí veim és una certa autocomplaença, basada en xifres

d’arribada i una negativa al reconeixement dels problemes.

Nosaltres pensam que aquest reconeixement és la premissa

necessària per poder abordar-los i també veim contradiccions,

manca de coordinació. Per posar només un exemple, s’ha

passat de negar la possibilitat d’actuar sobre el tot inclòs, al fet

de què el President del Govern ens anunciï la presentació d’una

llei que ningú sap molt bé quin contingut tendrà.

Senyores i senyors diputats, ens trobam davant d’uns

pressuposts que tenen una pujada importantíssima, uns

pressuposts que suposen elevar el deute de la nostra comunitat

fins a límits quasi inconcebibles. Uns pressuposts a més, que

són completament irreals pel que fa a la partida d’ingressos, ja

que comptabilitzen quantitats que saben molt bé que mai

s’ingressaran. Idò bé, fins i tot amb aquests pressuposts tan

exagerats la partida destinada a turisme és inferior a la del 2003

i això és així per dos motius. Un, perquè víctimes de la seva

pròpia demagògia han eliminat els ingressos de l’ecotaxa. I dos,

perquè vostès senyors del Govern, no creuen amb el turisme

com el motor de l’economia i aposten en canvi per la

construcció i per l’obra pública. Per cert, parlant d’ecotaxa, per

no voler-la, bé que fan esforços per cobrar les quantitats

pendents. En aquest aspecte mostren molta més diligència que

en executar els projectes que es financen amb ella, sobretot

quan afecten municipis que no estan governats pel Partit

Popular.

Bé i parlem de com es gasten els recursos, aquests recursos

que com hem dit abans són inferiors als del 2003. Parlarem de

com s’han gastat el 2004 que és el que podem tenir

coneixement ja en aquest moment. Ens agradaria que algú ens

expliqués per què ha servit la inversió de quasi 4,5 milions

d’euros per la compra de Costa Nord? Que algun dia es donin

comptes de quina funcionalitat té aquest centre, de quines

activitats organitza, de quin és el seu dèficit, de per quin motiu

tenim un ambaixador turístic que fa temps que va deixar de

viure a Mallorca per passar a viure i promocionar les Bahamas,

que com tots sabem és una destinació turística i per tant,

competidora. Un ambaixador que confon Formentera amb

Formentor.

I de l’equip ciclista què n’hem de dir? D’un equip ciclista

que és responsable indirecte de què els centres escolars no

hagin rebut a temps les assignacions periòdiques

imprescindibles per al seu funcionament. Dic indirecte perquè

el responsable directe d’això només és la incompetència i la

desídia del conseller corresponent. Pensam que aquest equip

ciclista simplement difon el nom de les Illes Balears en alguns

països, no serveix per atreure turistes i per tant, és una inversió

que com a reclam turístic no ho és. Jo els posaré un exemple,

si això de simplement difondre el nom servís per alguna cosa

Eivissa no hauria de fer cap promoció més perquè de manera

gratuïta i des de fa més de 20 anys la Seat passeja el nom

d’Eivissa per tot el món i això no ha canviat substancialment la

situació. I també hauríem de veure si la publicitat que

s’incorpora al vestuari d’altres esportistes no pot ser fins i tot

negativa. Ho deim perquè en un món tan competitiu com és
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aquest promocionar-se en el vestuari d’un equip que ocupa els

darreres llocs de la taula de classificació, com a mínim queda

una mica cutre com a reclam. 

Per cert, voldríem dir també que Illes Balears que és el que

promociona l’equip ciclista no és si mateix una destinació

turística, els turistes en general no visiten les Illes Balears en

conjunt, viatgen a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, o a

Formentera i també creim que cada una de les Illes Balears és

ben coneguda a tot el món. El que necessitam ara no és tant

donar a conèixer la seva existència com promocionar els

aspectes menys coneguts, mostrar actuacions que combatin els

retrets que ens fan de manera més freqüent, la massificació, el

renou, la manca de transport públic i altres serveis, preus

excessius per exemple com ha passat aquest any amb les

gandules a les platges i ningú ha intervingut. Els turistes que

ens visiten poden ser la millor promoció, com també poden ser

els crítics més severs si veuen que no hi ha actuacions per

resoldre els problemes, si veuen que es segueix deteriorant

l’entorn. 

Pensam que el que hem de fer és acabar d’una vegada amb

la balearització, aquesta qüestió que també ens ha fet famosos

internacionalment pel poc respecte al paisatge, que hem de

millorar el medi ambient per preservar aquest paisatge. Però les

polítiques d’aquest Govern i molt especialment les d’aquest

pressupost destinat a infraestructures viàries no van en aquest

sentit i no hi van, com dèiem abans, perquè la política turística

del Govern està condicionada perquè les prioritats són altres i

s’ha d’atendre sectors molt poderosos als quals es deuen favors,

són els sectors de la grava, del ciment i de l’asfalt. Però pensam

nosaltres que aquesta és una actuació equivocada, una actuació

que no té futur, obsessionats pel creixement immediat del PIB,

s’inverteixen recursos i es produeix endeutament per a

infraestructures sobredimensionades, infraestructures que al

mateix temps són una agressió inacceptable al nostre paisatge.

Es permet també un creixement ilAlimitat -i s’ha encès el

llum vermell- de l’oferta extrahotelera. Es permet l’explotació

turística d’habitatges ilAlegals en sòl rústic. Tot això ataca

directament el manteniment del sector hoteler que és el que

crea més ocupació.

La resta de coses ho intentaré en el torn de rèplica. Moltes

gràcies. Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En segon lloc passam a la

defensa conjunta de les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses

en el present debat. Per la qual cosa té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé

substanciam aquesta esmena a la totalitat de tota la secció 12,

Turisme i les seves empreses públiques amb tres arguments

generals. El primer d’ells és per una disconformitat amb els

criteris d’ordenació del turisme de les Illes Balears. Estam

assistint a una progressiva degradació del nostre producte

turístic, basat en 4 punts, intentaré sistematitzar al màxim. Per

una part la irrupció amb molta força d’una pràctica, el tot inclòs

que té una raó de ser a destinacions turístiques, allà on no

existeix un entorn que permeti tota una oferta lúdica, cultural,

gastronòmica, etcètera, i que es necessita tenir el turista reclòs

dins un recinte allà on se li han d’oferir totes les necessitats que

pugui tenir per passar unes vacances. Clar, això, dins una

destinació turística consolidada i mitjançant la qual entorn al

que és l’oferta hotelera ha crescut tota una oferta econòmica,

coneguda com a l’oferta complementària, està provocant unes

situacions que comencen a ser dramàtiques per a algunes

empreses.

Bé, aquest Govern du pràcticament un any i mig i fins ara,

excepte algunes declaracions contradictòries, i que, com deia

el Sr. Ramon, d’acusar d’alarmisme els que començàvem a

alertar d’aquesta situació del tot inclòs, a reconèixer per part

del president del Govern que s’haurà d’actuar, ni més ni manco

que mitjançant una llei. Idò bé, durant aquest any i mig no hi ha

hagut cap actuació respecte de la regulació del tot inclòs, més

enllà de parlar-ne, de fer reunions i de fer unes declaracions

genèriques. I mentrestant, el que és una part fonamental de la

nostra oferta turística, que és l’oferta complementària, comença

a patir aquestes conseqüències.

Segon problema que degrada el nostre producte turístic, el

turisme de segona residència. Naturalment, aquesta és una

qüestió que no competeix directament al conseller de Turisme,

però sí que és una política transversal, i jo encara diria més:

que és una opció estratègica del Partit Popular que a un

moment donat practica una política encertada, d’intentar

contenir el creixement de places hoteleres, però incentiva el

sector de la construcció, afavorint la creació de segones

residències. I avui, si bé a una altra institució, mitjançant el Pla

territorial de Mallorca i el Pla territorial d’Eivissa i Formentera,

es consagra i s’abunda en aquest model que preveu noves

actuacions urbanístiques que tendran conseqüències damunt el

producte turístic.

Tercera qüestió: una degradació gradual de zones

turístiques per manca d’inversions públiques que espongin o

que ajudin a corregir aquesta situació de la zona turística. I

això, agreujat en aquest moment amb unes agressions al

paisatge, que tampoc no són responsabilitat directa del

conseller de Turisme, però sí del Govern, mitjançant unes

actuacions viàries que tenen un impacte damunt l’entorn i

damunt el paisatge.

I finalment, dins aquest primer bloc, hi ha una manca

d’actuacions per diversificar el nostre producte turístic,

concentrat excessivament en el turisme de sol i platja. Durant

aquest temps no hem vist cap alternativa a unes inversions

previstes per l’anterior govern per a restauració de zones

degradades, per a rehabilitació del patrimoni històric i artístic,

cultural, etnològic, etcètera. Totes les propostes que varen

néixer des de Turisme, la creació d’una fundació, la targeta

verda, donatius, etcètera, avui encara no han fructificat amb

actuacions concretes. Per tant, en ordenació del turisme hem de

donar un suspens i no hem vist a la memòria ni a les propostes
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dels pressuposts d’enguany cap intenció de corregir aquesta

situació.

Dins aquest apartat, faríem un subapartat, que seria per

denunciar el partidisme en l’adjudicació de la darrera

convocatòria pública als ajuntaments, baix el títol de

diversificació turística, o promoure la desestacionalització. Bé,

aquí, primer, hi va haver una desinformació dels ajuntaments

que no eren del Partit Popular, que se’ls va dir: no demaneu

massa perquè no hi ha recursos, i aleshores hi va haver una

primera autolimitació a l’hora de presentar les peticions, i la

sorpresa dels ajuntaments ha estat quan han comprovat que

ajuntaments governats pel Partit Popular rebien 3 milions

d’euros i els havien dit que no demaneu més d’1 milió d’euros

perquè no hi haurà recursos. Segon, estam en desacord amb les

prioritats a l’hora d’avaluar el grau màxim d’interès turístic de

la inversió. Per exemple, el camí de Bonany, que és un punt

d’interès del Pla de Mallorca, i el camí és titularitat de

l’Ajuntament de Petra, però l’utilitzen la gran majoria de

turistes que fan turisme d’interior i que pugen a veure el puig

de Bonany, a veure la vista; bé, rep, me pareix que és un 70%

de subvenció, i camins rurals de municipis veïns, governats pel

Partit Popular, han rebut un cent per cent de subvenció;

sincerament, no admetem aquest criteri. O, com tampoc no

admetem, que una ruta cicloturística esquivi un ajuntament del

peu de la Serra de Tramuntana, que té uns paisatges idílAlics i

d’un gran interès turístic.

I finalment, faríem esment al tema de la promoció. La

promoció, nosaltres, sincerament, hem observat una excessiva,

quasi diríem exclusiva dependència dels majoristes de viatges,

quan avui assistim a una vertadera revolució en els hàbits dels

turistes i de les famílies a l’hora de concertar les vacances, i

realment, intentar rompre aquesta dependència consideram que

hauria de ser una política d’estratègia d’aquest govern. I això

de cap manera significa barallar-se amb ningú, sinó,

simplement, obrir noves vies alternatives en aquestes grans

empreses que avui sincerament tenen l’hoteler pràcticament

fermat i li condicionen els preus, li condicionen la pràctica del

tot inclòs, etcètera.

Per una part, per una altra banda, aquesta política de

promocionar grans esdeveniments esportius o mediàtics és molt

cara i nosaltres dubtam de la rendibilitat, el cost-efectivitat

pensam que és excessiu.

I finalment, tant des d’institucions com des dels sectors hi

ha una protesta, des de Menorca, Eivissa i Formentera quant

que la promoció turística s’ha feta en clau excessivament

mallorquina i d’aquí que demanin les transferències en matèria

de promoció turística, senzillament perquè estan disconformes

amb la pràctica que du la Conselleria de Turisme.

En definitiva, la nostra proposta que faríem i la nostra

aportació mitjançant aquest debat, és que hauríem de superar

aquesta etapa d’especialització excessiva amb el turisme de sol

i platja, per fer una promoció integral de cadascuna de les illes

i de les illes en el seu conjunt com a un país. Avui, el nou

turista no només ha de venir, no només ha d’aspirar a venir a

les Illes Balears cercant sol, platja i diversió, i diversió dins un

aspecte molt ample, sinó que avui hem d’anar cap a un segment

de nova oferta turística que promocioni el país, la cultura, el

patrimoni, el patrimoni artístic, etnològic, cultural, històric,

gastronòmic, és a dir, ha de ser tot un paquet. Avui,

competidors de destinacions turístiques en neixen de cada

vegada amb una oferta millor fins i tot que la nostra, avui a

Croàcia es troben les platges de Mallorca de fa trenta anys, amb

unes instalAlacions hoteleres molt més modernes i àmplies que

la nostra, però no tenen aquest patrimoni cultural que tenim

nosaltres i en el qual hauríem d’invertir molt. És a dir que

hauríem de convidar els ciutadans del món a conèixer les Illes

Balears com a un país, com a un país que té una tradició, una

història i, naturalment, sense renunciar a un turisme també de

sol i platja, que ha de ser completat amb totes aquestes altres

alternatives. I, sincerament, pensam que això és secundari fins

ara per a la Conselleria de Turisme del nostre Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Socialista a les seccions incloses en el present debat, per la qual

cosa té la paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Hem presentat aquestes esmenes a la totalitat perquè

creim que hi ha arguments més que suficients perquè aquests

pressuposts tornin enrera.

Fa uns dies, el conseller de Turisme deia que s’ha produït

un clar canvi de tendència i una evident recuperació respecte de

l’any 2003. Les xifres concretes eren que s’havia pujat un 2,7%

el nombre de visitants i la despesa turística podia haver pujat un

0,8%, sense tenir en compte la inflació d’aquell any; les va

qualificar com a positives, i jo crec que el conseller de Turisme

no pot estar content, i crec que no està content. Crec que no

està content perquè ell mateix, a la seva compareixença de

presentació dels pressuposts, ens deia que l’objectiu de

qualsevol govern era garantir que la competitivitat d’aquest

sector i la creació i manteniment dels llocs de feina. Si

contemplam aquestes xifres, no podem mantenir que s’ha

augmentat la competitivitat del sector, ni molt manco; són

xifres que per produir el mateix o més o manco el mateix, han

hagut de venir més turistes i això és un mal camí.

Crec que, a més, és cert que s’ha fet un canvi de tendència,

vostè ho deia, però jo crec que el canvi de tendència no s’ha fet

en el sentit que vostè ho explicava, jo crec que el canvi de

tendència, vistes aquestes xifres, que, per produir més o manco

el mateix, han de venir més turistes, el canvi de tendència és

que ens situam a les portes de l’espiral de menys ingressos,

menys qualitat. Nosaltres li hem dit moltes vegades que aquesta

espiral era perillosa i de cada vegada la tenim més prop i vostè

ens la confirma amb les xifres que ens va donar l’altre dia.

Per tant, crec que la situació és preocupant, preocupant

sobretot si la miram des del punt de vista de les illes, per

ventura no és tan preocupant si es mira des del punt de vista

dels grans majoristes de viatges europeus, que sí que han duit

un volum de negoci; i, possiblement, i és una de les incògnites
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que encara està per aclarir és que s’han augmentat els

ingressos, la despesa ha augmentat en el lloc d’origen i, en

canvi, per ventura ha disminuït en el lloc de destinació, però

això ja seria una qüestió que, com que no la sé, és simplement

una sospita. Partim, per tant, de dues concepcions absolutament

diferents, partim d’una concepció que vostè valora per damunt

de tot les xifres d’arribada de turistes; nosaltres partim d’una

concepció que crec que s’hauria de valorar no només l’arribada

de turistes, sinó, sobretot, el que són els ingressos i per tant és

possiblement que d’aquestes dues concepcions diferents, és a

dir, d’una concepció més quantitativa de les grans xifres, una

concepció més qualitativa, per ventura veim els pressuposts que

analitzam d’una forma diferent i per tant els valoram de forma

absolutament diferent.

Aquests pressuposts haurien d’afrontar la situació real,

aquesta nova situació que s’està creant i que creim que ve

definida fonamentalment per quatre aspectes: un, la

competència ferotge dins el mercat de vacances de sòl i platja;

la competència que sorgeix sobretot dins la mateixa conca de

la Mediterrània, a través de països com Turquia, Croàcia,

etcètera, i que ha fet que el client pugui tenir moltes més

alternatives a l’hora d’escollir les seves vacances. I per tant

aquest seria un fet determinant que defineix la situació actual.

El segon seria el retard de la compra de vacances per part

dels clients que aconsegueixen consumint aquests paquets de

vacances dels destins de sol i platja; això fa que la indústria

local de destinacions com la nostra estigui en una situació de

difícil planificació, i per tant és un element important.

Un altre tercer element seria la generalització del tot inclòs,

com a producte estrella que ofereixen els majoristes dins els

mercats turístics al segment familiar, que és una cosa nova

aquesta generalització d’un producte que es va fer per a unes

zones determinades, ara l’ofereixen a països com el nostre o a

destinacions com són les Illes Balears, i per a un segment de

mercat que és el segment familiar, que és aquell gran segment

del qual nosaltres vivíem.

I per finalitzar, un augment del turisme individual

independent que utilitza la contractació directa per fer els seus

propis viatges.

Aquests pressuposts, per tant, han d’afrontar aquesta

situació nova, caracteritzada per aquests elements i que per tant

implicaria afrontar una sèrie de necessitats. Crec que el primer

que s’hauria d’afrontar és la diversificació del producte,

importantíssim per poder competir dins els segments que van

més enllà del que és el segment tradicional de vacances. En

segon lloc, necessitaríem afrontar de forma decidida el mercat

de turisme independent i de turisme individual, com a gran

mercat que en aquests moments emergeix gràcies a les noves

tecnologies. Hauríem de minorar l’impacte del tot inclòs dins

el mercat laboral i dins les empreses de comerç i de restauració

de les zones turístiques. En quart lloc, crec que hauríem de

crear una imatge pròpia diferenciada o hauríem d’ajudar a crear

una imatge pròpia diferenciada i allunyada del que és un

producte estandarditzat i massificat. I per acabar, en cinquè

lloc, crec que hauríem d’afrontar o hauríem de facilitar la

reconversió de les zones turístiques.

A mi me dóna la impressió que no acompleixen, no afronten

cap d’aquests aspectes i en tot cas passaríem a analitzar com

nosaltres veim aquest pressupost, en funció d’aquests objectius

que entenem que s’haurien d’haver marcat. En relació amb la

planificació, perdó, la diversificació, creim que el seu Pla de

desestacionalització és un pla que més o manco el 50% de

projectes no són realment desestacionalitzadors; jo li posava un

exemple no sé a quin debat, un camp de futbol on el meu alAlot

s’hi entrena i per tant els he d’agrair que li posin gespa, però jo

no he vist cap turista mai en aquest camp de futbol i no crec

que hi hagi turistes en el futur, i com aquest podríem posar

molts d’exemples, exemples directes que tots vivim i que tots

coneixem. Per tant, una part grossa no té un valor

desestacionalitzar, tendran altres valors, però no aquest.

Segon, la partida pressupostària que hi ha dins els

pressuposts és absolutament insuficient per afrontar els

mateixos objectius que vostès s’han marcat; hi ha 3 milions

d’euros quan l’objectiu marcat són 82 milions d’euros,

evidentment seran plurianuals, però entenem que 3 milions no

són suficients, a més, aquests 3 milions van a endeutament. I

aquí hi hauria per ventura la qüestió on hi hauria d’haver una

crítica més de fons, nosaltres entenem que aquest mecanisme de

l’endeutament no és un mecanisme adequat perquè carregam

als nostres ciutadans aquestes inversions, que fan referència a

la desestacionalització, que fan referència a la no

desestacionalització, clar que s’haurien de carregar, però de la

desestacionalització vostès tenien un mecanisme que era

bastant més eficaç i bastant més potent que aquest que tenen en

aquests moments, que era un mecanisme que feia pagar

aquestes inversions o una part d’aquestes inversions als clients

que arribaven, i els clients que arribaven, a més, no varen

protestar mai, sinó que estaven absolutament disposats a

contribuir per fer aquestes inversions. Per tant, vostès crec que

s’equivoquen de mecanisme i ens plantegen un camí que no és

el més adequat. En definitiva, ens plantegen un mal negoci.

La Fundació de les Illes Balears, l’altre gran projecte seu,

en aquest moment no són més que bones paraules; no hi ha un

reflex pressupostari, per tant no sabem, és a dir, tendrà molta

importància però no queda reflectida en els pressuposts. I

vostès diuen que serà una font de generació d’ingressos a través

de merchandizing, venda de no sé què, de targeta verda,

etcètera. Jo crec que no són més que bones paraules i per

ventura, vostè moltes vegades ho diu, en acabar comptarem, i

en acabar comptarem però crec que, o ens permetrà que

tenguem molts dubtes que aquesta fundació sigui la vertadera

alternativa per poder fer inversions en el medi ambient;

inversions que vostè a la seva compareixença ens deia que es

farien a través d’aquesta fundació, o que aquesta fundació

serviria per captar aquests recursos per fer les inversions.

INESTUR, que és el que també ens deia vostè a la

compareixença de la presentació dels pressuposts el gran

instrument per fer inversions; efectivament, fa inversions, hi ha

uns 3,4 milions d’euros prevists, però que són projectes que

tots deriven de l’ecotaxa. I jo en aquell moment li vaig dir que

de forma directa o indirecta, l’ecotaxa contribuïa que els seus

pressuposts augmentassin. Vostè me pot dir que hi ha una certa

enginyeria financera, que no són els doblers directes de

l’ecotaxa, sinó que són altres doblers. El cert és que el Govern

té recaptats recursos de l’ecotaxa i el cert és que la Conselleria
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de Turisme inverteix recursos, les úniques inversions que fan

són projectes que es derivaven de l’ecotaxa i que, a més,

s’havien aprovat a la legislatura anterior. Per tant, en aquest

sentit crec que vostè hauria d’estar molt agraït a l’ecotaxa

perquè li ha permès fer inversions i augmentar el seu

pressupost.

En relació amb el mercat individual i independent, no hi ha

ni una sola paraula que faci referència a aquest mercat dins tots

els pressuposts, ni a la memòria, ni a cap de les memòries ni a

les partides d’inversió. A més, no hi ha ni una sola previsió de

campanyes; dins la memòria no hi ha ni una sola campanya

directa cap a aquest mercat i per tant crec que hi ha deficiències

greus en aquest sentit.

En relació amb el tot inclòs, és a dir, jo li podria fer, cada

vegada que parlam del tot inclòs, podríem treure diferents

expressions o afirmacions que s’han fet, però n’hi recordaré

una que no l’havien tengut en compte en els darrers debats, que

és la darrera que es feia a la Tecnoturística representants dels

majoristes de viatges, que deia que: la seva evolució és un

desavantatge per a Mallorca, on els hotels no poden oferir ni la

qualitat ni el preu d’altres destinacions competidores”, amb

referència al tot inclòs.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li queda un minut.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Per tant, d’aquest fet que és

tan important que se’n deriven influències directes el món

laboral i damunt el comerç i la restauració, en aquests

pressuposts no hi ha ni una sola paraula.

En relació amb la imatge, vostès tenen una partida

important; m’agradaria saber d’aquesta partida important quan

es llegeix a la memòria es deriva que fan el mateix que varen

fer l’any passat, és a dir, pràcticament res quant a aquest

aspecte. I que, per tant, jo li demanaria a veure si d’aquesta

partida important el que paguen és l’equip ciclista. Si és l’equip

ciclista seria molt bo que sortís damunt la memòria i, si no, crec

que el que cobriria, perquè allà no s’aplica res més que això,

són els acords tradicionals amb els majoristes de viatges.

Quant a la diversificació, un conveni amb la Platja de

Palma, benvingut sigui, és important, però ni una sola paraula

en esponjament, ni una sola paraula en cap tipus d’inversió que

pugui permetre que siguin inversions reals a les zones

turístiques, simplement un pla d’excelAlència a Portocristo, que

crec que és molt poc.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern, obrim

qüestió incidental. Té la paraula el conseller Sr. Joan Flaquer.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria

en primer lloc agrair el to de tots els portaveus en la defensa

d’aquestes esmenes a la totalitat i també les aportacions que es

fan, encara que he de dir, com no pot ser d’una altra manera,

que puj aquí a defensar els pressuposts d’aquesta secció 12 i,

per tant, a intentar defensar el vot contrari també a aquestes

esmenes a la totalitat.

Jo crec que aquests sí són uns pressuposts indicats per

complir els objectius que des del Govern de les Illes Balears

ens hem marcat amb la política turística. Són uns pressuposts,

aquests de l’any 2005, que intenten seguir la línia marcada ja

l’any 2004; una línia que nosaltres sí creim que ha procurat la

reactivació i la recuperació del nostre sector turístic, una

inversió de la tendència que s’havia produït des de finals dels

anys noranta fins a l’any 2002. Jo crec que més turistes, més

estades, més despesa turística, més ocupació laboral aquest any

2004 que l’any 2003, demostren en definitiva aquesta

recuperació i aquest canvi de tendència. I a més demostren el

major optimisme i la major confiança que hi ha en el futur per

part dels sectors turístics d’aquestes illes.

Dit això, he de dir també que a la mateixa compareixença

a la qual alAludia el Sr. Alomar en els mitjans de comunicació

de fa molts pocs dies, també vaig fer referència que aquesta era

una recuperació, era una inversió de la tendència, però també

vaig expressar el meu inconformisme; estam absolutament

d’acord amb tots vostès que les Illes Balears poden aspirar a

molt més encara en matèria turística. Però m’han de reconèixer

també que devuit mesos després d’aquella frase de l’anterior

conseller d’Agricultura, on es deia que es tardaria molts d’anys

a recuperar-se de la nefasta política turística del pacte, avui,

devuit mesos després, insistesc, hem recuperat el número de

turistes, recuperam el número d’estades i recuperam la despesa

turística.

I tot això, des d’una política que no només se centra en la

secció 12, sinó que sobretot voldria destacar aquí el caràcter

transversal d’aquests pressuposts. I aquí m’imagín que no

estarem d’acord vostès i nosaltres, nosaltres sí creim que és

imprescindible per al turisme d’aquestes illes tota l’activitat

inversora que desplega el Govern de les Illes Balears,

específicament a les seves conselleries de Medi Ambient i

d’Obres Públiques i Transports. I per tant, creim en aquesta

acció transversal que millorarà, estam absolutament

convençuts, en el futur la competitivitat de la nostra principal

indústria.

Però centrant-nos ja en aquests pressuposts de la secció 12,

dir-los que estam davant uns pressuposts que representen un

increment del 15,11% en relació amb l’any passat, és a dir, 6,3

milions d’euros més que l’any 2004. I uns pressuposts, com els

deia, que acompleixen o que pretenen complir els objectius

bàsics de la política turística d’aquest Govern. I que es

tradueixen en els tres grans instruments, amb les tres grans

figures que tenim a la Conselleria de Turisme per desplegar

aquests objectius.

El primer, l’INESTUR, l’Institut d’Estratègia Turística,

amb una primera branca destinada a la qualitat, l’Institut de

Qualitat Turística, on se seguiran desplegant els esforços que

durant aquest any ens ha permès fer més cursos de formació



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 2 / 21 de desembre del 2004 2235

 

que mai, adreçats a la qualitat a les Illes Balears; més empreses

que mai adherides, tant d’allotjament com d’oferta

complementària a sistemes de qualitat propis de les Illes

Balears que no s’havia produït mai en la història; i fins i tot, per

primera vegada, hi hem incorporat els propis municipis, els

municipis també participaran dels processos de qualitat, perquè

la millora de la qualitat no només se circumscrigui al producte,

sinó també i de manera molt significativa a l’entorn.

Diversificació, també és un dels objectius importants,

juntament amb la qualitat d’aquest Institut d’Estratègia

Turística, i per això tenim els productes estrella que marca

l’Institut de Qualitat Turística; per això tenim l’ampliació d’una

iniciativa positiva de l’anterior govern i que la vull reconèixer,

com varen ser els itineraris guiats que varen començar a la

ciutat de Palma, però que avui s’estenen ja a Ciutadella, a

Calvià, a Valldemossa, a Eivissa i que volem seguir estenent a

tota la geografia de les Illes Balears i que implica una

diversificació clara del nostre producte.

Hem estès una xarxa de 230 quilòmetres cicloturística a

l’illa de Mallorca, que volem estendre també a Menorca i a

Eivissa.

Sr. Sampol, me permeti una petita matisació, una cosa que

ja he dit per segona vegada, a Campanet no hem actuat perquè

no hem pogut fer asfalt a tots els municipis i hem hagut de fer

asfalt a molts pocs municipis i "senyalítica" a tots els que ho

han demanat; i amb l’Ajuntament de Campanet lamentablement

no hem pogut fer això perquè no s’han conformat amb la

"senyalítica", possiblement més endavant tenguem recursos per

fer asfalt, però si haguessin volgut senyalítica", com han tengut

altres ajuntaments del Partit Popular, l’haguessin tenguda. I

l’Ajuntament de Campanet no pot queixar-se de discriminació

d’aquesta conselleria, perquè ha rebut el cent per cent de

l’ajuda del Pla de desestacionalització turística del projecte que

ha demanat. Com altres municipis del PSM, i després, si vol,

podem parlar d’aquest tema.

Diversificació és també llançar d’una vegada per totes i

sense marxa enrera, sense retorn, el projecte del palau de

congressos de la ciutat de Palma de Mallorca. Aquest és un

projecte que avui està llançat, amb un concurs d’arquitectes

obert i per tant és un camí claríssim cap a la diversificació i la

desestacionalització. Com ho és el Pla de desestacionalització

turística, obert als ajuntaments; que jo comprenc que hi pugui

haver crítiques d’un projecte que agradi més o menys o que

encaixaria més o menys, però al final aquest Govern ha

acceptat la voluntat i la filosofia que han anat marcant els

distints ajuntaments. I els puc assegurar que baix cap dels

conceptes s’ha produït informació privilegiada. Jo rept

qualsevol batle de les Illes Balears que demostri, que digui que

des de la Conselleria de Turisme se’ls ha dit si hi havia un límit

o no hi havia un límit; se’ls va fer una convocatòria oberta

publicada en el BOIB i tots han tengut en tot moment la

mateixa informació. I hi ha ajuntaments del Partit Popular que

no han rebut el cent per cent, com hi ha ajuntaments del PSM

que no els han rebut, com hi ha ajuntaments del PSM, del

PSOE i del PP que sí han rebut el cent per cent.

Per tant, neg categòricament les acusacions de

discriminació. Ja ens hagués agradat que en anteriors

legislatures hi hagués hagut un tractament tan equitatiu com el

que s’ha produït en aquest cas. Si fan les comparacions amb la

quantitat dels projectes que s’han rebut per un partit i els altres,

és evident perquè el Partit Popular governa a més municipis,

però sobretot perquè per ventura els ajuntaments del Partit

Popular han estat més ambiciosos en aquest sentit. I l’illa de

Menorca i l’illa d’Eivissa són un clar exemple del que dic en

aquest sentit.

L’Institut d’Estratègia Turística també millora contínuament

i intenta fer millores de l’entorn. Jo crec que el projecte de

tractament integral de la platja de Palma és un exemple

claríssim que ahir vàrem signar amb el ministeri, el consell i els

ajuntaments. Com ho són també millores en l’entorn turístic els

plans d’excelAlència. I Sr. Alomar, a mi també m’agradaria dur

més d’un pla d’excelAlència, naturalment que m’agradaria més,

però no fa falta que li expliqui que això no està en les meves

mans. Vostè sap perfectament que qui atorga els plans

d’excelAlència, qui els reparteix és el ministeri i li he de dir que

és absolutament criticable i ho faria tan a un govern del Partit

Popular com un govern del Partit Socialista a Madrid i vostè ho

sap perquè jo crec que vostè i jo compartim la mateixa opinió

en aquest sentit, és absolutament criticable que se reparteixi un

pla per comunitats autònomes i no se tengui en compte el pes

específic que tenen les Illes Balears en matèria turística. I li he

de dir que el darrer repartiment que va fer el Govern del Partit

Popular a Madrid ens va representar 2 plans d’excelAlència, un

a Eivissa i un a Portocristo. Mentre que enguany amb el Govern

del Partit Socialista només ha estat un pla d’excelAlència, el de

la ciutat d’Eivissa, Vila. Però ja li dic, crec que ni els seus, ni

els nostres. Aquí me tendrà al seu costat per reclamar, per

reivindicar un tractament molt millor per part de l’Estat en allò

que fa referència als plans d’excelAlència. Però això sí que és

una qüestió que va en els pressuposts, no per voluntat meva,

sinó per decisió del Govern de l’Estat.

Dins l’INESTUR jo crec que també estam millorant

moltíssim tot el tema de la innovació, el CITTIB i estam

treballant amb Avanthotel, precisament per poder captar cada

vegada d’una forma molt més eficaç tot aquest turisme

individual, tot aquest turisme individual, tot aquest turisme

independent que és cada vegada més una realitat i que a través

de l’esforç que feim amb Avanthotel, el CITTIB, tots els

projectes innovadors que enguany se n’han aprovat una

dotzena, van precisament dins aquesta línia. 

El segon instrument en què comptam és l’IBATUR per a la

promoció turística, institut que rebrà si s’aproven aquests

pressuposts per segona vegada un increment considerable quant

els seus pressuposts en relació als que vàrem trobar l’any 2003

i que té com objectiu bàsic, com els deia, la promoció, una

promoció clarament orientada a la diversificació i a la

desestacionalització. Jo crec que sí són uns pressuposts amb els

que podem fer feina. Pressuposts que esper que puguin ser

completats també amb els acords de colAlaboració que siguem

capaços de firmar, per un costat amb l’administració central,

Turespaña, que no renuncia a poder aconseguir els objectius

que crec i el pes específic que crec que han de tenir les Illes

Balears dins aquest pressupost de l’Estat, com també amb els

majoristes de viatges. Jo amb això li (...) d’allò que deia el Sr.

Sampol, crec i seguesc pensant que hem de cuidar els dos

canals d’arribada de turistes aquí, el turisme individual, el
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turisme independent i ho farem, però també els majoristes de

viatges. Per tant, de comú acord i amb la colAlaboració de

Turespaña també farem accions concertades amb els majoristes

de viatges a terços, Turespaña, nosaltres i els majoristes de

viatges. I crec que si en una cosa ens hem posat d’acord el

Partit Socialista i el Partit Popular amb aquestes accions

concertades és perquè m’imagín que alguna raó tenia l’any

passat quan plantejàvem la necessitat d’aquestes accions

concertades.

Donarem molta importància a aquest repartiment del fons

de l’IBATUR a allò que ens marquin les línies dels plans

estratègics elaborats a cada una de les illes per separat, tan a

Mallorca, com a Menorca, com a Eivissa i farem enguany, amb

la colAlaboració de Turespaña i esper que sigui amb la màxima

quantitat possible i que almanco s’arribi als 4 milions d’euros

que va donar el Govern del Partit Popular a l’anterior

legislatura a Turespaña, campanyes dirigides al turisme

individual, campanyes directes als mitjans de comunicació

alemanys, anglesos i nacionals.

Hi ha un tercer instrument que també s’ha de destacar,

ningú l’ha tocat, però jo si el voldria tocar avui aquí i és

l’Escola d’Hoteleria, la formació. Estam en una indústria de

serveis, com és el turisme, d’atenció al client i per tant, també

tots els esforços que se facin en aquest sentit de la formació són

benvinguts i per tant, també hi ha una aposta decidida en

aquests pressuposts a favor de l’Escola d’Hoteleria i de les

seves extensions de Menorca i d’Eivissa. 

I m’agradaria també fer algunes reflexions molt puntuals

d’algunes qüestions que s’han comentat aquí. La primera Sr.

Ramon, m’agradaria que me digués sobre quines bases certes,

si les me pot passar me farà un favor, afirma vostè

categòricament que l’economia alemanya ha sortit de la

recessió, perquè jo les desconec. Si les té, li pregaria que les

m’enviés per conèixer-les perquè no tenc aquesta informació.

En segon lloc, el Sr. Douglas no ha viscut mai a Mallorca, mai,

té una cosa i ve a passar temporades de vacances i li he de dir

que l’any 2004 hi ha estat molts més dies i moltes més

setmanes que per exemple a l’any 2001 o a l’any 2002. I per

tant, no digui si ha deixat de venir a viure aquí, perquè no hi ha

viscut mai.

I en tercer lloc, estic content de saber que vostè, la

promoció i la colAlaboració institucional del Govern de les Illes

Balears amb el Mallorca Club de Futbol, que va iniciar també

el Govern anterior, vostè avui la dejecta perquè el Mallorca va

el darrer, és per suposat una actitud molt solidària la seva; amb

el Mallorca hi hem de comptar quan és a Europa, quan va molt

esportivament, però en canvi quan és baix l’hem de deixar a un

racó, l’hem d’arraconar i l’hem de marginar. Crec que és bo

que els ciutadans coneguin perfectament aquestes opinions i

aquests posicionaments seus.

Del tot inclòs, que se n’ha parlat molt, mirin, regularem

amb el màxim consens possible aquesta situació, però els he de

dir que me sorprèn i me continua sorprenent que durant quatre

anys no se’n parlàs gens del tot inclòs; com era curiós que del

95 al 99 hi havia una expressió famosíssima a les Illes Balears

que eren els “manteros” i varen arribar vostès al poder i del 99

al 2003 no se’n va tornar sentir parlar pus mai més dels

“manteros”. I amb el tot inclòs me dóna la sensació que passa

més o manco el mateix, perquè escoltin, el 2001 i el 2002

també n’hi havia de tot inclòs aquí. I els he de dir que l’únic

govern que ha tractat el tot inclòs ha estat el Govern del Partit

Popular a la Llei general turística, quan a l’any 99 parlava del

tot inclòs i li llevava determinats tipus de privilegis o de

preferències, en contraposició a l’oferta distinta al tot inclòs.

Però nosaltres regularem amb consens aquesta oferta. Però, per

favor, per favor, no polititzem aquesta qüestió, no facem

demagògia d’aquesta qüestió perquè el tot inclòs no és un

invent de les Illes Balears, en primer lloc; està estès a tots els

destins turístics nacionals i espanyols i, per favor, el tot inclòs

no es va inventar, i això no s’ho creu ningú, dia 25 de maig del

2003, això sí que no s’ho creu absolutament ningú.

I acab, Sr. Alomar, vostè critica la via de l’endeutament

dels ajuntaments i jo ho comprenc, perquè tots voldríem tenir

la bossa molt més plena i molt ample per no haver de recórrer

a l’endeutament; però li he de dir una cosa: en aquests dies

s’estan aprovant també els pressuposts generals de l’Estat i en

aquests dies li he de dir que hi ha una esmena, presentada per

Esquerra Republicana de Catalunya als pressuposts del

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que segons les

notícies que jo tenc, d’ahir mateix, del Secretari d’Estat, el Sr.

Mejía, serà acceptada i per tant s’incorporarà als pressuposts,

del voltant d’uns 100 milions d’euros allà on el que es fa

precisament és subvencionar tipus d’interès a l’endeutament

municipal per a millora d’infraestructures. De manera que el

camí de l’endeutament als ajuntaments en aquests moments, via

esmena d’Esquerra Republicana de Catalunya, és la principal

novetat dels pressuposts del Ministeri d’Indústria, Comerç i

Turisme per a l’any 2005. De manera que li he de dir que tant

hi ha d’aquí allà com d’allà aquí.

I per acabar, amb la Fundació els he de dir que és normal

que no apareguin previsions pressupostàries perquè el que

pretenen és precisament el contrari, que la Fundació generi

ingressos que evitin que surtin dels pressuposts generals de la

comunitat autònoma les inversions mediambientals. Els he

demanat un marge temps, un marge de confiança, esper que el

me donin, duim devuit mesos i li he repetit moltíssimes vegades

que vostès, per crear l’impost, varen estar dos anys i mig; jo els

deman un marge de temps encara menor, que me deixin

demostrar durant aquest any que queda com és possible, i

segurament serà de qüestió de temps, no serà només el primer

any, però com és possible generar recursos des de la convicció,

des de la confiança, des de la complicitat, i no des del càstig o

des de la imposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé, en

primer lloc, el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

i té la paraula el diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, jo no sé les

xifres, segurament les que maneja vostè, les que veu, en veurà

moltes més que jo, no deuen ser exactament iguals a les que
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veig jo. Avui, sense anar més lluny, veient el diari que m’han

donat a l’aeroport, el Diari d’Eivissa estava parlant del conjunt

de les Illes Balears, hi havia la presentació d’un estudi

econòmic d’una organització empresarial i deia: ha augmentat

un 1 coma, no record quant exactament, el número de turistes,

però s’ha reduït un 2% les estades, deia aquest estudi econòmic

-crec que ara no sé si és per aquí el diari, llavors li passaré.

I fer una reflexió que jo crec que va en la línia de les

polítiques que vostès fan i que a mi me pareix una mica

perillosa; amb la presentació d’aquest estudi econòmic, deien:

bé això no té perquè ser, o sigui s’aniran reduint les estades

turístiques, com una tendència que es mantindria així, i

segurament sense un augment important de les arribades, diu,

però això no té perquè ser especialment dolent per a tots els

sectors, diu, per exemple, el de transports duran més turistes

d’una banda cap a l’altra, a pesar que les estades globalment

siguin menors. I dels hotelers no record ben bé com es podien

salvar. Diu: això vol dir que segurament hauran de créixer els

aeroports i els ports.

I clar, això és una qüestió que és preocupant, per al final

tenir les mateixes o menors estades turístiques, tenir els

mateixos o menors ingressos turístics, hem d’anar creant més

infraestructura, hem d’anar destrossant més el paisatge; hem

d’anar concentrant-ho més, perquè també vol dir això,

concentrant-ho més en pocs mesos. És una visió bastant

preocupant.

Jo crec que el que hauríem d’aconseguir és que no només

un petit sector, com puguin ser determinats transportistes que

guanyassin més, sinó que, clar, el nostre model turístic i

territorial hauria de fer que sense massa destrucció de paisatge

puguem mantenir el sector i que el sector turístic sigui el motor

de l’altra activitat econòmica que generi riquesa també. Jo crec

que no anam bé, no és una qüestió senzilla canviar-ho, però

crec que no anam bé, crec que vostès han apostat, els ho deia

abans, volen créixer el PIB ràpidament, encara que sigui

endeutar-se amb l’obra pública, que és el que més ràpidament

fa créixer, doncs s’han llançat per això. I vostè està content

amb la partida que té per a turisme, però vostè és una de les

conselleries que menys puja amb la importància que té. Dins

aquests pressuposts que pugen tant, els seus pugen molt poc.

Miri, per si no se m’havia entès o no havia expressat bé el

tema del Mallorca, ni ho havia citat; clar, aquí se’ns ha dit una

i altra vegada que s’havia de gastar molt a l’equip ciclista

perquè necessitàvem un equip ciclista que anàs davant del pilot

perquè, si no, no fèiem res. Bé, jo crec que no valia la pena

gastar-se allò, jo li deia aquesta promoció no val; ara, a la

inversa, si resulta que qui ens promociona és el cuer deu ser

molt dolent, utilitzant les seves argumentacions d’abans. Jo

sincerament crec que no serveix per a res, ni una ni l’altra. I li

deia abans en allò del seat ibiza, no crec que ens hagi servit de

molt; es veu molt més que no l’equip ciclista Illes Balears, es

veu per tot el món la marca aquesta. Crec que no serveix per a

res, si algú pensava que volia menysprear el Mallorca, doncs

evidentment no era la meva intenció.

(Remor de veus)

La Fundació, que li donem temps a la Fundació; bé, fan

anuncis i anuncis i al final doncs molt poqueta cosa. D’acord,

quin remei, li donarem temps a la Fundació; jo, sincerament,

crec que al final de la legislatura tampoc se n’haurà tret cap

profit de la Fundació. Però vaja, crec que a l’ecotaxa no li

varen donar massa temps tampoc perquè es ves la seva

viabilitat. La llevaren molt aviat.

Bé, en el que havia quedat abans, el tema ja ho ha dit el Sr.

Sampol i crec que el Sr. Alomar també, el tema del turisme

individual; cada vegada és més important, jo crec que no estam

prou preparats, no ho estan les nostres empreses i des de

l’administració, crec que viatjant per Internet es troba molta

més informació de destinacions turístiques molt més petites.

Però una altra cosa que també me pareix preocupant, i ja

acab, Sr. President, enguany d’alguna manera s’ha salvat la

temporada davant la reducció dels mercats tradicionals a través

del mercat espanyol, la qual cosa està molt bé; el problema que

sol tenir el mercat espanyol és que és dels més estacionals, dels

que més es concentren en la temporada. Però hi ha una qüestió

que no se’n parla mai i jo crec que és molt important, en els

mercats alternatius, els mercats emergents d’Europa hem baixat

jo crec per a tots en general, hem recuperat una mica els

tradicionals, el turisme espanyol ens ha salvat, és a dir, tots

aquests altres països d’Europa jo crec que és preocupant, estan

baixant, s’havia començat a penetrar i en aquests moments

estan baixant. Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM, té

la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, feia referència el conseller que

avui hi ha un major optimisme i segurament el que hi ha és una

menor capacitat de crítica de determinades associacions que a

un moment donat varen estar en una situació de confrontació

oberta amb el Govern, això no ho negarem. Però la compaginen

amb una crítica profunda i jo diria al model que ha mantingut

el Partit Popular en els darrers vint anys, perquè la crítica que

abandera el Sr. Simó Barceló i el secunda la cadena Riu i crec

que les principals cadenes, és al model; i les crítiques al model

de segona residència són duríssimes, i aquí no hi ha

rectificació. Quan el conseller de Turisme ara fa un moment ens

deia que aquí es practiquen unes polítiques transversals, no hi

estam d’acord; avui hi ha unes polítiques totalment

contradictòries, i podem admetre que la Conselleria de Turisme

tengui uns propòsits, encara que siguin formulats verbalment,

o no, podem admetre que tengui uns propòsits, però llavors les

polítiques que practica el Partit Popular des d’altres institucions

són totalment contradictòries.

Avui, la política de carreteres no ajuda al turisme; avui es

dissenyen unes carreteres per passar ràpidament, no per visitar

el país; avui es dissenyen unes carreteres per anar de l’aeroport

a l’hotel i nosaltres volem unes carreteres que convidin a visitar

els distints llocs, monuments, empreses artesanals de productes
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del nostre país. Jo no crec que aquí hi hagi unes polítiques

transversals.

Igualment amb les polítiques urbanístiques, avui han apostat

pel model de creixement dels anys seixanta i els anys setanta,

noves urbanitzacions, creixement de places turístiques, 4.000

a sa Ràpita; 2000 a Calvià; 2 o 3000 més a s’Arenal; places

residencials, que són les que critiquen els empresaris hotelers.

I aquí hi ha un divorci totalment absolut.

Bé, el tot inclòs, per què en parlam? Naturalment que hi

havia tot inclòs i naturalment que hi havia especialment zones

de Cales de Mallorca aïllades que s’havia fet un complex

turístic allunyat de qualsevol nucli de població, i naturalment

que existia; ara, el que és absurd és que passa tal vegada, i

explota amb força l’any 2003, i sobretot l’any 2004, que veim

que fins i tot blocs d’apartaments de s’Arenal ofereixen el tot

inclòs. I això és nou i, en tot cas, en parlam aquí i es fa ressò

del que parlam aquí perquè el problema és dins la societat. Si

avui té ressò aquest debat no és perquè en parlem els membres

de l’oposició, és perquè el debat és en el carrer, i que quan

nosaltres també visitam la gent que coneixem, les associacions,

els empresaris, ens denuncien l’alarma que senten. Per què?

Perquè l’hotel de davant, que era la font dels seus clients, en

aquest moment els reté dins ca seva; i el souvenir i la discoteca

i el bar i el restaurant s’han quedat sense clients. I això passa

fonamentalment des del 2003 i el 2004 i pareix que va creixent

i és d’aquí que neix la necessitat de regular-ho.

Amb els “manteros” férem molta feina, combinant

actuacions de turisme, de comerç, de transport i de consum;

immobilitzant centenars d’autocars, immobilitzant mils de

turistes que els vàrem fer davallar de l’autocar perquè aquella

excursió era ilAlegal. Naturalment que no s’ha aturat tot, però es

va fer molta feina; i en tot cas per què no en parlen els afectats

ara? Perquè es degué fer qualque cosa. Estigui segur, Sr.

Flaquer, que jo, si aquí puj i faig una denúncia que no té ressò

dins la societat, no tendrà la més mínima transcendència les

meves paraules. Si les paraules tenen transcendència és perquè

són dins la societat, no som extraterrestres nosaltres i aquí

parlam de temes que preocupen la nostra societat.

Quant a les inversions per a desestacionalització. Sr.

Flaquer, jo li agrairia que parlàs amb els nostres batles, amb els

batles de municipis governats pel PSM. Aquí, per una part,

se’ls va dir que no demanassin més d’1 milió d’euros, polítics

o tècnics de la seva conselleria. Segon, no tengueren una

informació bàsica a l’hora de demanar segons projectes, perquè

al final això ha estat un pla d’obres i serveis, li deia el Sr.

Alomar; la meitat dels projectes no tenen a veure amb la

desestacionalització turística. Però clar, si un batle que ja va un

poquet carregat quant a hipoteca del seu municipi, li dius:

escolta, un camp de futbol, gespa a un camp de futbol, però

hauràs de pagar el 30%, no el faran. Però si telefònicament o a

una reunió de partit li diuen: escolta, fes un camp de futbol que

te pagarem un cent per cent, tots els municipis li haurien

demanat gespa pel camp de futbol.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, sí. I quant als criteris, bé, li he posat un exemple, un

camí que no hauria de ser municipal, que és d’ús públic i

turístic, 70% de subvenció; i un camí rural que l’empren dues

dotzenes de veïnats, cent per cent de subvenció. M’ho expliqui

això.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula el diputat Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Sr. Conseller, vostè insisteix que s’ha canviat una tendència,

que hi ha una inversió dins la tendència de l’evolució turística.

I diu que hi ha una inversió perquè hi ha un augment del 2,7 de

turistes, que és l’única xifra positiva que vostè pot donar en

aquests moments; perquè el 0,8% de despesa no la pot donar

com a positiva, perquè és una despesa que no té en compte

l’IPC, per tant hauria de ser, és a dir, possiblement aquesta

despesa, aquest 0,8, resultarà ser una despesa negativa. No la

pot donar per positiva perquè vostè en aquest moment no està

en condicions de dir si la despesa que arriba a les Illes Balears

ha augmentat o ha disminuït, i nosaltres pensam que ha

disminuït en relació amb la queda als països d’origen. Per tant,

quan vostè diu que hi ha un canvi de tendència, simplement es

fa referència a aquesta dada, a aquest augment de turistes. En

aquest sentit, li dic que tenim una concepció diferent del que és

el negoci turístic.

Però no només la tenim nosaltres o el Grup Socialista; jo,

des de fa una sèrie de debats sempre tenim l’oportunitat de

poder agafar declaracions de persones importants que sempre

van en aquest sentit. Els majoristes de viatges diuen a la

Tecnoturística que les Balears poden perdre el liderat en breu,

ho diu concretament la directora de TUI d’Alemanya, la Sra.

Feld. Els propis hotelers, les grans cadenes, Sol, Melià i Riu,

diuen que aquest any hi ha hagut una caiguda de rendibilitat a

les Illes Balears. Els hotelers i les agències de viatges

arremeten contra el turisme residencial, en el sentit que fa

competència deslleial al seu negoci. És a dir, aquesta ilAlusió

que vostè diu tampoc no la veig en cap sentit; concretament, el

Sr. Barceló, que assenyala que aquest hivern tendrà menys

hotels oberts i els resultats seran pitjors. Per tant, aquesta

ilAlusió tampoc no és, no coincideix, ni coincideix aquesta

ilAlusió amb el que expressen a través dels mitjans de

comunicació a les conferències i als congressos, com puguin

ser Tecnoturística, etcètera, els representants més importants

del sector.

Vostè me diu i me parla de la nefasta política turística que

(...) antic conseller, bé, és a dir, s’han de respectar totes les

opinions, però també li vull donar una opinió, que també s’ha

donat aquests dies i també a Tecnoturística, d’una persona que

no és gens procliu al pacte de progrés que hi va haver en el
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govern, que va governar els quatre anys anteriors, que era el Sr.

Miquel Fluxà, que diu que els problemes que tenia Balears o

els problemes de Balears han estat l’excés de places i la crisi

econòmica europea. Aquests eren els problemes que tenia i no

altres problemes que vostè ha esmentat per aquí.

Per tant, jo el que li vull repetir és que des d’aquesta

concepció que tenim de diferents models turístics, vostès, amb

aquesta política d’augmentar les xifres per damunt de tot, amb

aquesta política de desenvolupisme que du a la confrontació de

dos interessos diferents, que són el sector hoteler amb el sector

immobiliari, amb aquesta política de grans infraestructures que

el que fan és deteriorar el territori i perjudicar una imatge de les

Balears a l’exterior, davant la imatge que necessita les Balears,

que és una imatge de cuidar el medi ambient, vostès amb

aquesta situació, vulguin o no vulguin ens duen a les portes

d’una situació que la vàrem preveure com a nefasta, que era

una espiral de menys ingressos i menys qualitat. I això és al que

ens duen, és a dir, als contractes en precari; l’excés de la

màquina que va a més excés per produir exactament el mateix,

això és menys qualitat, i vostès ens han duit a aquesta situació.

Ens heu duit a aquesta situació i crec jo que no la poden negar,

no poden negar el tot inclòs, no poden fer la política de

l’estruç, dir que és que hi havia tot inclòs, estan parlant de la

generalització massiva del tot inclòs.

És a dir, jo li diré el que diu el president de la Federació

Espanyola d’Hostaleria: el tot inclòs és un error i una tirania

dels majoristes de viatges. Si el president de la Federació

Hotelera d’Espanya diu això, no me vengui vostè a amagar el

cap davant un fet concret i un problema. No faci la política de

l’estruç amagant el cap.

Quan vostè me parla d’endeutament, jo li parlava

d’endeutament com a alternativa al que era l’impost, l’ecotaxa;

no entrarem a si és bo o no és bo, jo el que li dic és que vostès

han deixat de tenir un mecanisme que era positiu, que generava

52 milions d’euros anuals, per no tenir cap mecanisme, i això

és un mal negoci, això és una passa enrera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller

de Turisme, per tancar la qüestió.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

No és que no donàssim temps a l’ecotaxa i molt manco

nosaltres, qui no va donar temps a l’ecotaxa varen ser els

ciutadans; és que hem de xerrar clar, qui va canviar el Govern,

i jo crec que el debat bàsic que hi va haver, polític en aquella

època va ser aquest, no va ser un decret del Partit Popular, va

ser una convocatòria electoral que va decidir que no era el camí

adequat. I enguany el conseller ha demostrat ja, ben

documentat, que sense ecotaxa s’han ingressat més doblers en

aquesta comunitat autònoma, perquè creim en un altre

pressupost i en un altre sistema econòmic, que és el de generar

ingressos, però no d’aquesta forma. I per tant el temps qui no

els ho va donar, a l’ecotaxa, varen ser els ciutadans, no

nosaltres, que és molt distint.

Seguesc esperant, Sr. Ramon, que me doni, perquè

m’imagín que volia justificar l’increment del mercat alemany

amb la recuperació econòmica alemanya i seguesc esperant que

me doni amb quines dades es basa vostè per parlar d’aquesta

recuperació alemanya, perquè jo les desconec. Conec la

recuperació del mercat alemany cap a les Illes Balears, la

recuperació econòmica alemanya jo no la conec, està encara en

recessió.

I el creixement que nosaltres justificam i alAlegam és un

creixement que enguany, miri per on, s’ha produït el gener, el

febrer, el març, el setembre, l’octubre i el novembre; el juliol

o l’agost pràcticament estam igual que l’any passat. Però creim

que és un creixement positiu i el volem aquest creixement, i

volem seguir fent feina en aquest creixement, en el creixement

d’aquests mesos. I per tant, en aquesta línia seguirem, i si l’any

que ve podem tancar, en lloc d’un 2,7 d’increment, amb un 6 o

amb un 7, beníssim, perquè estam ben convençuts, a més, que

no serà mai ni el juliol ni l’agost, és que el juliol i l’agost estan

plens; qualsevol creixement que vengui a partir d’ara serà dins

aquests mesos i per tant estam convençuts que és un bon camí.

D’això de si la nostra pàgina d’Internet és més coneguda o

menys coneguda que els altres destins, li he de dir que és una

pàgina que no vàrem fer nosaltres, que la vàrem trobar, que no

l’hem volguda canviar per economia d’esforços i que per tant

jo no crec que sigui tampoc una pàgina tant dolenta. A més, jo

en el seu dia vaig felicitar el Sr. Alomar per aquesta feina i per

tant la pàgina d’Internet sí que no és una responsabilitat

d’aquest conseller que els parla.

Jo no vull entrar avui aquí, perquè ho han fet Esquerra

Unida, el PSM i el PSOE en un debat sobre el turisme

residencial, perquè és un debat distint, del que hauria de tenir,

a més, molt més temps, moltes més dades i molta més

documentació. Però com que el debat del turisme residencial

quasi sempre es lliga al debat del creixement urbanístic, només

m’agradaria recordar, per si qualcú no se’n recorda, que de

l’any 95 al 2003, tant Esquerra Unida, com el PSOE, com el

PSM, varen decidir a la Comissió Insular d’Urbanisme de

Mallorca. I per tant, m’imagín que quan parlen d’un creixement

urbanístic que ha donat lloc a un turisme residencial m’imagín

que deuen estar fent un examen de consciència i a veure durant

aquests vuit anys què varen fer vostès durant els quatre anys

que varen estar al Govern, amb tot el Govern per a vostès, per

al canvi d’aquest model turístic, que no varen tocar ni una

coma, ni una línia de la Llei general turística. Per tant, podem

fer tots els debats que vostès vulguin, però alerta segons quins

debats enceten perquè vostès...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci per favor.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):
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Alerta segons quins debats enceten perquè vostès ja,

perdonin l’expressió, han perdut la virginitat, han governat,

clar, i han estat vuit anys a la Comissió Insular d’Urbanisme.

Carreteres.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No es poden dir aquestes coses a aquesta hora. Segueixi, Sr.

Conseller.

(Rialles a la Sala)

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies. Carreteres. Si les carreteres són per passejar, però

que no, molt bé, les carreteres per passejar hi són, si nosaltres

no en destruirem cap d’aquestes carreteres que vostè diu per

passejar, no en destruirem cap ni una; si vostè vol anar per

Montuïri, per Vilafranca, per Algaida, per Consell, per

Binissalem, hi pot anar, el turisme hi va per aquestes carreteres;

el turista que lloga un cotxe hi va per aquestes carreteres. El

que no és de rebut, Sr. Sampol, és que per anar de l’aeroport al

Port d’Alcúdia estiguin una hora i mitja, això és el que no és de

rebut, això és que ens fa ser de tercer món, des del punt de vista

turístic. I això és el que arreglarem i estic segur que els

ciutadans ho agrairan i ho agrairan els ciutadans i de passada,

li agradi o no li agradi, ho agrairan també els turistes i els

visitants; perquè hi ha carreteres de les dues classes: les de

passeig, que hi han de ser i nosaltres no les destruirem, però

també aquelles que comuniquin ràpidament les zones

turístiques amb l’aeroport. I això aquí i a qualsevol altre destí

turístic que s’apreciï de ser-ho, aquí i a qualsevol altre destí

turístic, sinó vagi a Canàries i veurà com ho fan, vagi a

València, vagi a Andalusia i vagi a Catalunya i veurà com tenen

les carreteres per arribar a les zones turístiques. I això no vol

dir que no hi hagi d’haver una xarxa de carreteres secundàries,

faltaria més que hi ha de ser, clar que hi ha de ser, per

descomptat, però una cosa no està barallada amb l’altra.

Amb el tot inclòs no amagam el cap, hem insistit, regularem

el tot inclòs amb el màxim consens possible amb el sector i

amb tots els grups polítics, si és necessari, ho intentarem

regular. L’únic que he volgut expressar aquí és que no l’hem

inventat nosaltres, no va néixer dia 25 de maig, això és l’únic

que dic, però és que aquí dóna la sensació que també es va

inventar per decret dia 25 de maig el tot inclòs, i no és així.

La despesa turística. Miri, no està tancada, jo en aquest

moment no sé si està depurat l’IPC, perquè no ho sé, li dic que

no ho sé, però una cosa sí que és certa i és que un 0,8% més és

més que un 3% menys, això m’imagín que almenys no ho

discutirem, i per tant hi ha un canvi de tendència, per tant hi ha

un canvi de tendència. A l’any 2001 i a l’any 2002 varen caure

els indicadors de la despesa turística, si no record malament

entre un 2,5 i un 3%; si avui estam amb un 0,8% positiu, home,

no sé això de l’IPC, no sé si està descomptat o no, però

almenys hem canviat la tendència, jo crec que és un fet.

Miri, jo no he duit retalls de diaris, jo també el podria avui

haver sotmès aquí amb retalls de diaris de tot tipus i condició,

des de l’Ultima Hora, El Mundo, el Diario de Mallorca, tots

han parlat també d’una temporada turística bona, excepcional,

fins i tot he sentit “histórica” a qualque titular, per tant jo crec

que no val la pena entrar a debats sobre retalls dels mitjans de

comunicació.

Jo crec, insistesc, que els pressuposts que avui aquí

presentam de la secció 12, de la Conselleria de Turisme, són

uns pressuposts que serveixen per complir els objectius que el

Govern de les Illes Balears s’ha marcat en matèria turística, que

són poc a poc i sense pausa recuperar els indicadors turístics

que teníem a finals dels anys noranta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, idò, en torn en contra té

la paraula el representant del Grup Parlamentari Popular, el Sr.

Marí Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Bé, després de la intervenció del

conseller, intentaré fer un resum d’allò que havia preparat i

d’allò que s’ha dit i de fer una defensa política del que són els

pressuposts d’aquesta comunitat en el que correspon a una

activitat econòmica, la més important pel que fa al producte

interior brut de les Illes Balears i allò que fa a la principal

activitat econòmica de la nostra comunitat i, en conseqüència,

és el pilar de la nostra economia i el pilar del nostre producte

interior brut. Aquesta activitat, com altres activitats de tipus

econòmic, està sotmesa a una sèrie de vectors que incideixen

força i són les situacions econòmiques, la climatologia dels

països emissors de turistes, la situació social i econòmica de

seguretat, els dels nostres competidors, la percepció subjectiva

i els canvis de gusts dels turistes que s’han explicat aquí, que es

viuen en funció també de les situacions que hi ha a cada país i

especialment els darrers anys s’ha anat articulant una política

turística adequada a les circumstàncies variables del mercat i

diversificadora i desestacionalitzadora que integri tots els

segments, que s’ha dit també aquí, des d’una oferta diversa i

diversificada, com és el turisme nàutic, la cultura del golf,

cicloturisme, el futbol i així mateix s’ha obert a la nostra oferta

un ventall més ampli de mercats emissors, per a no dependre

dels mercats clàssics que teníem com era el turisme anglès i

l’alemany i que, com s’ha dit aquí per part del conseller, també

turisme alemany o economia alemanya, que està encara en

recessió.

La Conselleria de Turisme, amb aquests pressuposts,

objecte de preservar aquest vital fons de riquesa, la més

important de les illes per un altre costat, du a terme la seva

tasca entorn de dos eixos fonamentals i que els dota

pressupostàriament amb aquests pressuposts que es presenten

avui, en l’ordenació, la planificació del turisme per una banda

i la promoció del turisme per una altra. En el marc d’un mercat

cada vegada més competitiu, cal aplicar i així es fa i es dota en

els pressuposts, noves estratègies d’actuacions: millorar la

competència de la nostra destinació respecte dels competidors
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i respecte dels mercats emissors millorar la qualitat del nostre

producte, adequar les infraestructures necessàries, conservar i

augmentar i millorar la nostra oferta i tot això i, a més, per tal

de millorar i adequar les necessitats actuals i futures de la

nostra oferta; allargar la temporada turística, com ha dit també,

el conseller, i fomentar la diversificació, desestacionalització

i ampliació dels mercats emissors.

Cal destacar el projecte de la millora de qualitat i de

sostenibilitat dels plans d’excelAlència turística, que s’ha dit

aquí i que han arribat mitjançant també, com s’ha dit, amb la

colAlaboració amb el Ministeri d’Interior, Turisme i Comerç, els

ajuntaments que ho han demanat i en aquest cas, doncs jo conec

especialment els de Sant Antoni i de Sant Josep a Eivissa, dos

a l’illa d’Eivissa, i altres futurs per aprovar la constitució i

l’inici de les actuacions del Consorci per a la rehabilitació

integral de la Platja de Palma, que ja s’ha dit aquí, un dels

nuclis turístics, com coneixen vostès, més importants de la

Mediterrània.

Igualment, els diferents municipis de les illes pel que fa al

pla d’ajuts urgents als municipis per palAliar l’estacionalitat

turística, posat en funcionament per la conselleria durant l’any

2004.

Com a instruments, i com a dit el conseller abans, més

importants, cal destacar i que  figuren  do tades

pressupostàriament, dues empreses turístiques, IBATUR i

INESTUR, per a l’any 2005 l’IBATUR treballa sota la direcció

de la Conselleria de Turisme cap a un model turístic basat en la

qualitat, la sostenibilitat, la desestacionalització, l’ampliació de

mercats emissors i diversificació, que se n’ha parlat tant aquí a

les intervencions dels que m’han precedit, per mantenir i

reforçar la posició de lideratge d’aquestes Illes Balears. La clau

d’estratègia de l’IBATUR és la diversificació i la

desestacionalització, tant de l’oferta amb programes que ajuden

a donar valor afegit al producte turístic, que siguin capaços

d’atreure segments de demanda com el cultural, l’esportiu, el

de la tercera edat, etcètera, com de mercats en aquest sentit, és

fonamental la conciliació de la imatge de les Illes Balears i

especialment de cada una de les Illes i sembla amb la voluntat

de fer aquesta imatge d’una manera separada, també com es ve

reclamant per part de les illes menors.

Els objectius de l’IBATUR es plantegen amb aquests

pressuposts en la millora de la imatge de destinació, augmentar

la demanda tant nacional com a internacional, recuperar els

mercats tradicionals i incrementar la nostra presència en els

mercats emergents; transmetre un missatge de qualitat, com a

valor diferencial de l’oferta balear i posicionar les Illes Balears

com a destinació turística, cultural i esportiva. Es dota també en

els pressuposts del 2005, l’IBATUR ha previst uns programes

d’actuació per desenvolupar durant aquest any que ve i que

tenen cabuda en el capítol 6, d’inversions immaterials, que en

els capítol 6 i 7 hi ha inversions importants, important dotació

pressupostària, especialment aquests dos capítols, el 6 i el 7. A

part també del que ha dit el conseller, doncs en el tema del

turisme transversal, que hi creiem i s’ha dit repetidament que

tot allò que és de dotar d’infraestructures, tant de carreteres,

com de sanejament, com de dotació d’aigua potable a

municipis, com de dotació d’instalAlacions esportives, nosaltres

creim, des del Grup Popular, i així es demanda també per tots

els sectors turístics, que conforme tota una oferta de qualitat

que ens du a poder competir en qualitat, repetesc, amb els

diversos competidors turístics, especialment aquells que estan

més prop en el que és l’àrea mediterrània.

Pel que fa a l’INESTUR, el desenvolupament de les seves

activitats està dividida en tres àrees que vostès coneixen: l’àrea

d’investigació del CITTIB, es pretén l’organització i

establiment d’un sistema integral d’informació turística, la

informació estadística, la investigació, el desenvolupament, la

implantació de tecnologia en el sector, la publicació,

distribució, difusió i explotació comercial dels estudis, els

informes, la investigació, etcètera. L’àrea de promoció de

qualitat turística, l’IQT impulsa actuacions per al

desenvolupament de programes i sistemes i plans de qualitat. I

finalment, l’àrea d’inversions per a la millora de l’entorn

turístic, l’IMET, executa diversos projectes relatius a activitats

i a actuacions destinades a la millora de l’entorn turístic i en

particular la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques,

com també s’ha parlat aquí abans i s’ha dit.

I cal esmentar també, com també ha dit el conseller abans

i que no se n’havia fet esment, de l’escola d’hostaleria de les

Illes Balears, el consorci entre el Govern de les Illes Balears i

la Universitat de les Illes Balears, que disposa d’equipaments

de primer ordre, que reprodueixen totes les instalAlacions, un

establiment hoteler i garanteix les condicions ideals per a la

formació dels estudiants de les nostres illes. Tot això que he

esmentat abans, doncs ve dotat amb els pressuposts per tal de

donar resposta i suficiència financera al que són les intencions

polítiques per part d’aquest govern.

No cal fer esment o repàs a les intervencions dels que

m’han precedit, Miquel Ramon, com sempre, té una visió

catastròfica a part de distreta de la situació política del Govern

o de les actuacions polítiques; i el Sr. Sampol, doncs també

intenta fonamentar que aquestes actuacions transversals no són

possibles o no són bones per millorar aquesta oferta turística

que donam nosaltres. I el Sr. Alomar que ha argumentat tota la

seva actuació en una competència ferotge que hi ha, amb un

retard actualment de la compra de les vacances, el tot inclòs,

fent tota una exposició del tema del tot inclòs que, com ha dit

el conseller de Turisme, doncs tampoc no és una cosa que surti

actualment, ara, ni molt menys, sinó que també s’ha de

reconèixer que és conseqüència d’actuacions anteriors. I com

s’ha dit també, que s’ha criticat, l’actuació del tema de

l’ecotaxa i que el conseller ha justificat exactament dient que

sense l’existència d’un impost que gravava el turisme i que va

crear tota aquella problemàtica que hi va haver en el seu

moment a les nostres illes i que ens dugueren a una rebaixa de

l’oferta del turisme i a un enfrontament amb tot el sector

turístic, especialment amb els majoristes de viatges, sense

aquest import, repetesc, s’ha aconseguit que hagi augmentat el

nombre de turistes i hagi augmentat també, si bé d’una manera

feble, però, com s’ha dit també, ha augmentat la despesa

turística a les nostres illes.

Per tant, des del Grup Popular donarem suport a aquesta

secció 12, a la totalitat, i rebutjar les esmenes a la totalitat que

s’han dit aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, intervenen

en primer lloc el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, té la paraula el diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I molt breument, per aquí ja

me diuen que anam retardats, i no vull contribuir-hi. Bé, jo més

que entrar a replicar molt, fer una manifestació, serà perquè

som catastròfic, com me diuen, però jo estic més preocupat ara

que abans de començar el debat. Sí, perquè jo veig que tant el

conseller com el portaveu del Grup Parlamentari Popular opten

per negar els problemes; jo crec que, no a dir que estiguéssim

en una situació catastròfica, però estam en una situació que hi

ha problemes; opten per negar-los, estan encantats d’haver-se

conegut i tot va bé. I jo crec que no és així, crec que hi ha

alguns problemes, que a la llarga aquests problemes poden ser

pitjors si no s’afronten correctament. I pareix que no hi ha

intenció de fer això, ni tampoc el reconeixement.

I bé, i a mi es que no m’agrada tornar a les xifres, però bé,

alguna cosa, d’aquesta temporada, setembre ha estat bastant

millor del que s’esperava, però crec que no ha estat un

setembre excepcional; octubre, a qualque banda, a qualque illa,

com a mínim, molt dolent. I sobretot, l’inici de la temporada,

el mes de gener tal vegada va anar molt bé, l’augment, però clar

el mes de gener és insignificant, abril, maig i juny varen anar

molt malament. El cert és que hi ha hagut bastants treballadors

que començaren a treballar més tard, i no sé si bastants, però

com a mínim alguns que acabaren més aviat; hotels que

tancaren, 15, 20 dies més aviats. Això és així, no és una

catàstrofe espantosa, però són uns problemes que hi ha i jo crec

que no es volen afrontar decididament.

I clar, també m’ha sorprès el portaveu del PP, quan diu la

diversificació dels mercats. Jo abans havia dit una cosa que jo

crec que es correspon amb les xifres i que han declarat diversos

sectors professionals i creim que la pròpia conselleria, bé,

mercats europeus que començaven a tenir un cert pes, que no

eren els tradicionals, han tornat a baixar: La diversificació no

sé per on la veuen, han tornat a baixar, els tradicionals es

recuperen una mica, i el turisme espanyol, com deia abans, ha

salvat la temporada. Però en aquests mercats als quals

entràvem, ara estam pitjor del que estàvem fa un o dos anys,

han vengut menys turistes d’allí.

Bé, si no es vol reconèixer doncs que no es reconegui, clar,

la portaveu del PP, l’autor de la famosa frase que en el viatge

al Rasputín felicitaven el conseller perquè havien vengut el

doble de turistes russos; bé, segueixin així si així ho creuen; jo

crec que hi ha uns certs problemes, crec que no s’aborden i

l’autocomplaença, crec que no serveix per solucionar-lo.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, Sr. Marí, jo no només he qüestionat les polítiques

transversals del Govern, sinó que he dit que, a més de no haver-

hi polítiques transversals, el que hi ha són polítiques

contradictòries, i he posat dos exemples que ha rebatut el

conseller i en els quals vull insistir: una cosa és modernitzar les

carreteres, atenent la condició d’un país turístic i que es poden

fer avaluant més l’impacte sobre el territori i el paisatge, i això

no significa deixar de fer unes carreteres amb el mateix nivell

de seguretat, capacitat de flux i de temps, però més

dimensionades, això és possible fer-ho.

Igualment, quant a les polítiques urbanístiques. Home, aquí

que es digui que no es va fer res quan governàrem el Consell de

Mallorca, desclassificant 104 urbanitzacions, 104; ara, vostè

s’imagini quan ve cada dimarts, d’Eivissa a Mallorca, i intenti

situar 104 urbanitzacions més dins Mallorca, per una capacitat

de 200.000 i busques de places més. Bé, i això es va fer; i no es

va fer més perquè no hi havia els vots progressistes. Jo

apelAlaria al model de Menorca d’avui en dia, i comparin el

model del Pla territorial de Menorca amb el de Mallorca o el

que està en tramitació a Eivissa. Per què? Perquè a Menorca hi

va haver vots i hi ha els vots necessaris, a Mallorca sempre hi

ha hagut una majoria de centre dreta, encara que temporalment

Unió Mallorquina acceptàs governar amb l’esquerra i amb els

nacionalistes d’esquerra; però això no significa que mai

tinguéssim els vots aquí per tramitar una Llei general turística

o per modificar la Llei del sòl, etcètera. Ara, si me demana amb

quin model estam més còmodes? Bé, amb el que s’ha impulsat

mitjançant el Pla territorial de Menorca, allà on el Partit

Popular, allà on la dreta està clarament amb minoria.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. El Sr. Marí ens ha fet un plantejament un tant esotèric,

però diu que aquests pressuposts són positius perquè la cosa va

bé. Partim idò d’una premissa equivocada, perquè la cosa no va

bé. Si vostè es llegeix la compareixença del conseller haurà de

veure que el conseller diu que l’objectiu de la política turística

és la millora de la rendibilitat, això ja ho he dit abans, i aquesta

màxima, aquest principi no s’acompleix. No s’acompleix

perquè, jo li posaré tres tipus d’exemples: un tipus d’exemple

d’un any que venen més turistes i hi ha més ingressos, any

2001, per exemple; un any que venen menys turistes i menys

ingressos, l’any 2002, per exemple; en aquests dos casos no es

pot dir que la rendibilitat hagi baixat, a un cas ha pujat i a

l’altre la rendibilitat no ha baixat, el que hi ha hagut és menys

producció. Aquest any ens trobam amb un exemple diferent,

que és que per guanyar més o manco el mateix o una mica més

han de venir més turistes, en aquest cas sí que baixa la

rendibilitat. Per tant, és a dir, la primera ja l’hem de negar. Per

tant, negam aquesta posició o aquesta valoració que fa vostè

dels pressuposts.
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Segon fet important, és que per primera vegada a la història,

ara, per primera vegada a la història, el preu del paquet

tradicional per a famílies d’Europa no és el paquet Mallorca,

Mallorca era el preu de referència sempre i ara ja no ho és i és

per primera vegada en la història. Ara, no fa tres anys enrera ni

quatre anys enrera, aquest any, que es aquí on s’ha canviat això.

Però això no vol dir que sigui dolent en si mateix, el dolent és

el que passa després, que davant aquest fet el que es produeix

és una revolució de la tecnologia dins el món del turisme. I

nosaltres feim tot el possible per quedar marginats d’aquesta

revolució tecnològica. Revolució tecnològica perquè la valoram

simplement des del punt de vista del que és que una màquina

substitueix la feina de tres persones, això no és una revolució

tecnològica; la revolució tecnològica, i que haurien d’aprendre

a valorar és que un senyor, un ciutadà, un usuari, quan entra

dins Internet posa en entredit el poder dels majoristes de

viatges, aquesta és la vertadera revolució tecnològica és que

una altra vegada, el ciutadà, l’usuari està en primer lloc dins

l’escala del negoci turístic. I això és el que no ha comprès

aquest govern, i per això aquests pressuposts no serveixen ni

per afrontar la revolució tecnològica ni per seguir sent líders,

ni són uns pressuposts que mantenguin o puguin mantenir la

rendibilitat de la nostra activitat turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé

el Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr. Marí

Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquestes hores de dinar jo

crec que ja tenim més ganes de dinar que no discutir i que

segurament jo tampoc els convenceré a vostès, com tampoc

vostès no m’han convençut a mi, amb les seves explicacions.

Els mercats emergents que diu el Sr. Ramon, doncs eren

insignificants en el nombre de turistes que podrien venir i en tot

cas, jo no tenc coneixement que hagin disminuït cap d’aquests

mercats, molt el contrari, han augmentat molts mercats o alguns

mercats que abans no venien.

El Sr. Sampol no hi ha manera de convèncer-lo de la

política transversal. Indubtablement i com ha dit el conseller,

(...) i no és contradictori, no són polítiques contradictòries, vull

dir que donar un bon servei, un servei de qualitat als turistes

que venen aquí, com hem dit abans, no suposa un fet

contradictori, com se li ha dit també les carreteres generals

serveixen per a trasllats ràpids que hi pugui haver d’un costat

a l’altre, però ningú li impedeix, tant a Mallorca, com a

Menorca, com a Eivissa, i que un dia en parlarem també, quan

aquí es parla de les diverses evolucions de les illes, doncs

també s’hauria de veure la conformació de la mateixa societat

de cada illa que conforme una manera diferent de sentir les

coses. S’ha tengut, per suposat, des del Consell de Mallorca,

durant vuit anys i que vostè hi va estar temps per arreglar

moltes d’aquestes coses i tampoc se n’arreglaren massa.

Sr. Alomar, vull dir, sortir d’una premissa equivocada que

vostè me diu; bé, tal vegada que sortim de premisses diferents

vostè ara i jo des de fa quatre anys, vostè abans estava en el

govern i tot allò que ara vostè critica, doncs li pareixia fantàstic

i li pareixia fantàstic el que hi havia i li podríem dir també que

moltes d’aquestes coses que s’estan fent ara i que s’estan

superant, vengueren de situacions delicades derivades d’una

política que hi va haver des del seu partit, durant els quatre

anys. I no es preocupin, quant a la revolució tecnològica, que

el Govern li donarà els fons suficients per desenvolupar-la i

desenvolupar-la en el sentit que vostè diu, que els ciutadans

tenguin un accés ràpid i directe i que el protagonisme també

estigui en els ciutadans i no només amb els majoristes de

viatges, i per això està la Conselleria de Turisme i tot el Govern

en aquest aspecte.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR.  PRESIDENT:

Passam al debat número 4, de globalitat; en primer lloc

passam a la defensa conjunta de totes les esmenes presentades

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, a les

seccions incloses en el present debat, per la qual cosa té la

paraula el Sr.  Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. També intentant abreujar aquestes

esmenes que mantenim parcials a l’àrea de turisme. Bé, la

primera d’elles, que és la 7622, és destinada a incorporar 1

milió d’euros més per a la promoció d’una nova imatge

turística que tengui com a base, com a objectiu central, la

desestacionalització.

La següent, la 7620, és una esmena que també procura 1

milió i mig d’euros més, destinada a suport als plans de millora

de l’oferta turística, als plans locals, als plans dels ajuntaments.

I tant important com és l’alta, també és en aquest cas, la partida

de baixa, que es produeix en el tema de carreteres, perquè

seguim pensant que no és només que estiguin

sobredimensionades i que són innecessàries, sinó que creim que

aquest tipus de carreteres que està previst, tipus autopistes, és

un atac també per al nostre futur turístic i per tant, aconseguir

partides destinades al turisme és bo i reduir-les d’aquí, doncs

també és important.

La següent esmena, la 7618, també per a suport als plans

insulars, en aquest cas els plans abans eren els locals, ara estam

parlant dels plans insulars de millora de l’oferta turística i la

baixa també, con en el cas anterior, la donaríem a l’apartat de

carreteres.

La 7617, una partida d’1.500.000 euros per també donar

suport a polítiques de desestacionalització als ajuntaments. I la

següent, la 7621, desenvolupament d’un pla estratègic de

desestacionalització del model turístic.

I crec que me’n queda una última, que és elaboració i

posada en marxa de plans insulars estratègics, de

desestacionalització també, és la 7616, per un import total de
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3 milions d’euros. I aquestes són les esmenes parcials que

mantenim el Grup Esquerra Unida i Els Verds.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En segon lloc, passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses

en el present debat. Té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, en coherència amb l’esmena a la totalitat que ha

defensat el portaveu ara fa uns moments, hem mantengut una

sèrie d’esmenes quant a la millora del model turístic. Ja ha dit

el portaveu que hi ha un desequilibri entre el que és la

promoció i el que és el model turístic, perquè, en definitiva, el

que fa aquest pressupost és promocionar més el mateix, però fa

ben poca cosa per a la millora del model i per a la millora

també de la desestacionalització.

L’esmena 8164, d’afectació al programa 751A, nosaltres el

que proposam al Govern és que faci un estudi dels efectes del

tot inclòs a l’oferta complementària. El Govern ha manifestat

la seva intenció d’actuar damunt l’oferta complementària,

damunt el tot inclòs, perdó, i de regular-ho, però creim que fan

falta estudis seriosos de tots aquells efectes negatius que ha

tengut damunt l’oferta complementària: tancament de

restaurants, tancament de botigues i tot allò que ha pogut influir

en aquelles zones que en principi no estava previst que hi

hagués uns establiments amb el tot inclòs i que en els darrers

anys s’hi han anat implantant, de manera que ha tengut un

efecte negatiu damunt aquests altres comerços i restaurants

d’aquestes zones.

L’esmena 8170 fa referència a la colAlaboració que ha de

tenir el Govern en el procés de restitució als ciutadans del Camí

de Cavalls. La ruta del Camí de Cavalls és una ruta

emblemàtica per a Menorca, que ha estat tradicionalment

emprada pels menorquins i que, malauradament, està

interrompuda en alguns trams; creim que és just que el Govern,

com a millora a una oferta turística diferent, colAlabori amb

Menorca, colAlabori amb el consell i amb els ajuntaments

afectats perquè aquesta ruta pugui ser emprada pels ciutadans

i visitants.

L’esmena 8166, també d’afectació, afecta la rehabilitació

del patrimoni arqueològic de Son Real i de l’illa des Porros. Els

diputats i diputades recordaran que hi va haver un temporal que

va fer malbé aquest patrimoni; l’illa des Porros i Son Real, però

sobretot a l’illa des Porros hi havia hagut unes intervencions

aquests darrers anys, els estius, de restauració del que és l’illa

des Porros, que hi havia una sèrie d’enterraments prehistòrics,

i s’ha fet malbé degut a un temporal. Per tant, creim que

s’haurien de fer els esforços possibles perquè aquest patrimoni

no es perdés del tot, i que la feina feta aquests darrers anys

tampoc no es perdés.

L’esmena 8167, d’afectació, també demanam que el Govern

colAlabori amb el Consell de Menorca per al procés d’obertura

d’accessos lliures a les platges de l’illa. Aquesta és una altra

reivindicació molt reclamada pels menorquins. Aquest tema de

l’obertura de camins, quasi bé en podríem parlar de per totes

les illes, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa hi ha camins tancats,

però creim que sobretot els que donen camí cap a la costa

haurien de ser els que tenguessin les garanties d’estar oberts.

Creim que el Consell de Menorca ja ha fet una sèrie

d’actuacions, una sèrie de convenis amb particulars que

s’haurien de concretar amb inversions a aquests camins i que el

Govern hi hauria de colAlaborar, perquè també és una

alternativa a una altra casta de turisme.

L’esmena 8169, d’afectació, afecta també a la compra de

terrenys a Ses Feixes o Prat de la Vila. Aquest parc és un parc

que consideram que ha de ser un parc natural, que està a una

zona urbana i que creim que la millor manera de conservar-ho

i de poder preservar els seus valors naturals i patrimonials és

que sigui una zona pública, ja que és una zona singular i

emblemàtica, i el Govern crec que té responsabilitats damunt

aquest tema.

L’esmena 8169 també afecta una altra adquisició de

patrimoni. Demanam que el Govern adquireixi el Pati de sa

Lluna a Alaior. Aquest espai estava previst a la passada

legislatura que fos comprat mitjançant fons de l’ecotaxa i de

totes maneres ja s’hi han fet algunes actuacions, s’han

desallotjat els inquilins o les persones que hi vivien. I per

completar aquest procés i per utilitzar-ho públicament, per

posar-ho en valor per a la utilització pública, com a espai

públic, el Govern crec que ho hauria d’adquirir, que seria una

bona alternativa per a una nova modalitat de turisme.

I bé, volem agrair el suport que han tengut algunes esmenes

en comissió, ja que feien referència a la implicació de la

societat civil i la colAlaboració amb entitats sense finalitat

lucrativa, per tant creim que contribueixen a millorar aquest

pressupost de turisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Socialista a les seccions incloses en el present debat. Té la

paraula el Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Me permetran que no faci una

relació exhaustiva de totes les esmenes, perquè ja a comissió es

varen defensar una a una i el Partit Popular fa dir que no en

suportaria cap i per tant el que faré serà una defensa conjunta

de quatre blocs de diferents tipus d’esmenes que tenim.

El primer bloc d’esmenes que presentam fa referència a la

promoció, a la preocupació que nosaltres tenim entorn

d’aquesta manca de promoció adequada a les circumstàncies

del mercat. La primera esmena és una esmena, diríem, a la
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totalitat d’aquest programa, en el sentit que la promoció es

transfereixi als consells insulars.

Llavors hi ha una sèrie d’esmenes que fan referència a

campanyes, a campanyes diferenciades per productes, a

campanyes diferenciades per illes, com es va fer anys enrera

amb un conveni amb Turespaña en aquest cas, que permetia

que per primera vegada en la història dins els mercats europeus

hi hagués campanyes específiques per a cada una de les illes.

Nosaltres creim que era una passa important i en aquest sentit

feim aquestes esmenes.

Feim unes altres esmenes, també de promoció del turisme

cultural. Es parla molt de diferenciar, que en aquests moments

hi ha hagut inversions, tant per part del que és el sector públic

com el sector privat; actuacions com són les de Miquel Barceló

a la Catedral, creim que aquestes són actuacions importants i

que poden ser en certa manera una bandera per a la promoció

cultural de les Illes Balears i en aquest sentit feim unes

esmenes.

També feim unes esmenes en el sentit que es promocionin

aquells productes que es van articulant entorn d’Avanthotel.

Avanthotel és un projecte que n’ha parlat abans el conseller, és

un projecte que deriva del Pla de marques anterior; entenem

que no tendrà validesa si no té promoció, és a dir que no es pot

el producte específic, quedar dins un segment, dins una pàgina

d’Internet o dins un sistema telemàtic, però que aquest sistema

telemàtic en els primers anys i els productes que es fan a través

d’ell s’han de promocionar; i en aquest sentit creim que fa falta

una promoció.

L’altre bloc d’esmenes fa referència als sistemes de qualitat.

Es parla molt de sistemes de qualitat i dins la memòria hi ha

diferents referències, diferents partides, però resulta que no hi

ha ni un sol sistema de qualitat que estigui homologat a nivell

internacional de l’aliment que es farà. En aquest sentit,

nosaltres creim que s’ha de fer un esforç d’homologar o

d’implantar sistemes que es puguin certificar internacionalment

i aquestes esmenes van en aquesta direcció.

També hi ha esmena prèvia, que és una esmena a la totalitat

a aquest programa, que és que es transfereixin els recursos de

qualitat als diferents consells insulars perquè aquesta política

de qualitat es faci des d’aquests consells insulars.

L’altre bloc d’esmenes fa referència al Pla de marques,

abans havia fet referència a Avanthotel quant a la promoció,

aquestes fan referència a la implantació del Pla de marques.

Creim que és un element bàsic per a aquesta revolució

tecnològica de què parlàvem abans. I abans quan acabava la

intervenció, el Sr. Sampol me deia, després de parlar de

revolució tecnològica, me deia: i per això fa dos anys que tenen

la mateixa web. Idò, miri, faig referència a les paraules del Sr.

Sampol que me deia amb veu baixa allà; perquè no tenguin dos

anys la mateixa web, que no estigui dos anys allà penjada sense

modificar-se, creim que fa falta una inversió important en

tecnologia. Un dels elements bàsics d’inversió és el Pla de

marques que li diguin el nom que li vulguin dir, Avanthotel o

el que sigui, però que sigui seriós i que pugui estar com estava

abans que, a través d’una central de reserves podíem accedir a

600.000 punts de venda a nivell de tot el món. En aquests

moments això no és possible, per tant entenem que és una passa

enrera, a pesar que el nom hagi estat una passa endavant,

segons vostès.

El tercer o el quart element de bloc d’esmenes, són les

inversions concretes. No hi ha esponjament, creim que s’hauria

de completar la inversió de Barceló a la Seu. Creim que falta

una partida, una anualitat del Pla de Sant Lluís, segons ens

diuen, i no consta aquí damunt. Creim que s’hauria de fer a un

municipi com és Puigpunyent que ja venim una sèrie d’anys

demanant un pla d’excelAlència, que es faci aquest pla

d’excelAlència, i també les inversions a l’Escola d’Hostaleria de

Menorca; a Menorca fa molt de temps vostès, de paraula han

dit que sí que es farà; vostès de paraula han promès moltes

coses i resulta que damunt els pressuposts aquestes paraules no

es concreten. Seria hora que si realment es vol fer una Escola

d’Hostaleria que aquesta Escola d’Hostaleria quedàs

concretada damunt els pressuposts d’aquesta conselleria. Però

de totes maneres, com que vostès han dit que no les donaran

suport, no és per una qüestió concreta, perquè sé cert que en

moltes qüestions concretes hi estarien d’acord, sinó que jo crec

que les rebutgen pel que els dèiem abans, defensam dos models

absolutament diferents de política turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. El Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. En contestació a Els Verds, a les

esmenes que han presentat i dins el programa 751B, l’esmena

7622, respecte a les activitats d’IBATUR, la majoria d’aquestes

es poden considerar desestacionalitzadores ja. Vull que en la

promoció de golf, cicloturisme, etcètera, i és per això que es

rebutgen.

La 7620, doncs exactament el mateix, aquest suport ve

reflectit pressupostàriament a les partides on apareixen els

finançaments de les actuacions corresponents al pla per palAliar

l’estacionament turístic, o l’estacionalitat turística, perdó.

L’esmena de substitució que presenten, la 7618, respecte

dels plans insulars, aquest suport també ve reflectit

pressupostàriament a les partides del Pla per palAliar la

desestacionalitat turística.

Dins el programa 751C, l’esmena 7617, aquest suport ve

reflectit pressupostàriament a les partides igualment dins el pla

per palAliar l’estacionalitat turística i figura allà dins.

I la 7621, d’afectació, també la Conselleria de Turisme i

l’IBATUR ja elaboren un pla per a cada una de les illes i per a

cada una d’elles un pla estratègic de promoció turística, que ja

inclou actuacions desestacionalitzadores. Per tant, aquesta

també la rebutjaríem.

I la darrera, la 7616, dir que la Conselleria de Turisme, ja

també, igual que l’altra, elabora per a cada una de les illes un

pla de desestacionalització.
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Respecte de les del PSM, i vaig de pressa perquè tenim poc

temps, al programa, en primer lloc, al Sr. Sampol, doncs agrair-

li la seva consideració també d’agraïment que té per l’esmena

que li vàrem aprovar ja en comissió. I respecte dels estudis dels

efectes del tot inclòs, del programa 751A, la 8164, dir-li que el

pressupost no reflecteix l’estudi i la incidència del tot inclòs,

atès que aquest servei estudia i analitza i inspeccionam amb els

serveis propis de la conselleria i del CITTIB.

I respecte del programa 751C, la 8170, respecte de la

colAlaboració del procés de restitució del Camí de Cavalls no hi

ha prevista cap actuació amb impacte pressupostari de suport

al Consell Insular de Menorca al respecte i per tant es rebutja.

Respecte a l’illa des Porros exactament igual. I dir-li que

està dins la Demarcació de Costes i en segon lloc la gestió de

Son Real està residenciada a la Fundació Balear Sostenible, la

qual, sembla ser, estudia la signatura d’un conveni amb la

Universitat de les Illes Balears.

Respecte de les platges de l’illa no hi ha prevista cap

actuació en aquest aspecte, però es rebutja aquesta esmena.

La 8165 va ser la que l’hi acceptarem.

La compra de terrenys a Ses Feixes o al Prat de Vila, bé,

des que varen presentar aquesta esmena s’han produït

esdeveniments que aquest parc natural ja està consolidat com

a urbà parc i que ha produït a Eivissa, a part de la desprotecció,

també la dimissió per part de la consellera del consell insular

respecte d’aquests temes. Vull dir que amb aquest ja no hi

arribam a temps.

Respecte de la 8169, de l’adquisició del Pati de sa Lluna,

dir-li que està prevista l’adquisició a l’exercici pressupostari de

l’any 2004, ja li vam dir l’altre dia en comissió.

Respecte de les del Partit Socialista, Sr. Alomar, vostè es

queixa fins i tot quan li donen la raó; vull dir, si la pàgina web

que està en el Govern doncs és de les poques coses positives

que s’havien fet en aquests anys passats i se li respecta, alegri’s

vostè perquè som a Nadal i almenys aquesta llum l’hem

conservada i ens guia aquesta nova tecnologia a tots nosaltres

també.

Respecte del programa 751A, l’esmena que vostès

presenten, la 7731, el pressupost no reflecteix l’aportació a la

fundació, atès que cerca el patrocini d’entitats privades per a

aquesta qüestió, la qual cosa comportarà un impacte nul de

l’activitat dels pressuposts del Govern.

Respecte de la 7735, del pla d’excelAlència de Puigpunyent.

Els plans, ja s’ha dit per part del conseller, doncs els plans com

s’atorguen i com es varen fer i per tant es rebutja aquesta

esmena.

Respecte del programa 751B, la 7685, de la transferència de

les competències en promoció turística; bé, ja es va presentar

en el consell també una moció en aquest sentit i el que es pretén

és diversificar les actuacions i transferir als consells aquesta

gestió, la possible, perquè la que no està transferida de l’Estat

no es pot transferir.

La 7729, de campanyes de promoció exterior de productes

específics, s’està treballant i negociant amb Turespaña perquè

aporti un total de 4 milions d’euros per a campanyes de

promoció turística, com ha dit el conseller abans, a l’exterior de

cada destinació i illa. I de forma afegida, l’IBATUR realitzarà

alguns tipus de campanyes on line adreçada a aquests segments

de turistes. Es rebutja aquesta esmena.

I la 7730, de producte cultural de les illes, l’IBATUR ja ve

realitzant nombroses campanyes de promoció turística, entre

d’altres, de productes de caràcter cultural, festivals de música,

educacions de caràcter etnològic, etcètera.

La 7732, de campanyes de promoció personalitzada,

igualment s’està treballant amb Turespaña en aquest aspecte,

igual com li havia dit abans.

I del programa 751C, de transferència al Consell de

Menorca; el mateix que li havia dit abans en aquest aspecte i

que es va tractar amb una moció en el Consell Insular d’Eivissa

i Formentera l’altre dia aquest tema.

La 7683, de l’Escola d’Hostaleria a Menorca; a Menorca,

ja vam dir dins comissió, que no existeix Escola d’Hostaleria,

per la qual cosa no es pot dedicar cap import pressupostari al

seu manteniment.

La 7733, sobre la implantació de sistemes de qualitat

homologats, no hi ha previstes actuacions amb impacte

pressupostari als comptes de l’INESTUR, en contret de l’àrea

de l’IQT, responsable en matèria de qualitat, però es realitzaran

algunes actuacions quan s’aprovi la norma europea en aquesta

qüestió per a establiments turístics.

I la 7736, de rehabilitació de la Platja de Palma, hi ha

previst als pressuposts de la conselleria un import màxim

d’1,25 milions d’euros, com a aportació d’aquesta al futur

Consorci per a la rehabilitació integral de la platja de Palma.

I per últim, la 7727, respecte del pla d’excelAlència de Sant

Lluís, que no hi ha prevista en el pressupost de la Conselleria

de Turisme cap aportació al pla d’excelAlència de Sant Lluís,

atès que el conveni que el posà en marxa, la darrera anualitat

prevista és la del 2004.

Per tant, no podem donar suport a aquestes esmenes i

queden rebutjades per la nostra part.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Entram en el debat número 5, de

totalitat, secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura i entitats

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

Educatius i Culturals.

En primer lloc, passam a la defensa de l’esmena del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, per la qual cosa té la

paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

La nostra esmena a la totalitat a aquesta secció ve donada per

considerar que aquests pressuposts no responen a les

necessitats educatives de les Illes Balears. No compartim molts

dels aspectes de la política educativa de la conselleria, ni

tampoc de la política lingüística que esdevenen d’aquests

pressuposts i per això presentam aquesta esmena.

És cert que trobam un increment del 32,93% respecte del

pressupost del 2004 d’aquesta secció i també és cert que un terç

d’aquest pressupost, que suposa un terç del pressupost

d’aquesta comunitat que es destina als aspectes educatius.

Valoram de forma positiva un increment en aquest àmbit,

ara bé, de forma majoritària es destina bàsicament o

majoritàriament, com he dit, a la construcció de centres

escolars. Ens pareix positiu i en alguns casos totalment

necessari construir més centres escolars, però consideram que

aquest augment pressupostari no es dóna en el mateix

percentatge en programes educatius bàsics, que nosaltres

consideram totalment prioritaris per a una educació de qualitat

i que respongui a les necessitats educatives dels infants i joves

que, al nostre, existeixen a les Illes Balears.

Els programes educatius adreçats a treballar, investigar i

actuar en els aspectes psicopedagògics bàsics, per aprofundir

en els processos d’ensenyament i aprenentatge, no formen part

d’aquest esforç pressupostari global; més aviat el contrari, en

alguns casos baixen o es mantenen quasi igual que els

pressuposts de l’any anterior. Programes d’atenció de la

diversitat, programes d’educació de l’etapa de 0 a 3 anys;

atenció a l’alumnat en estats educatius especials; atenció a

l’alumnat amb risc d’exclusió escolar; programes d’educació

per a la salut i tot allò que fa referència a valors transversals es

mantenen o augmenten d’una manera molt poc significativa.

Nosaltres sí que creiem que aquests programes són uns dels

eixos fonamentals per desenvolupar una educació de qualitat i

sobretot per donar resposta a la gran diversitat de necessitat de

l’alumnat de les nostres illes. A part que treballar en aquesta

línia suposa aprofundir en el prevenció del fracàs escolar, així

com de la conflictivitat conductual dins els centres educatius.

Nosaltres esperàvem un major esforç pressupostari en

aquests programes, ja que el Govern s’havia llançat com mai

cap a l’endeutament i bravejava, a més, que la Conselleria

d’Educació era un eix fonamental de les seves polítiques. Com

he dit, tots aquests programes es mantenen, a nosaltres ens

preocupa i tenint en compte que ens trobam a una comunitat

autònoma on augmenta cada vegada més la població escolar, on

a l’escola pública és allà on es concentra més nombre

d’alumnat en el cas d’educatives especials o fracàs escolars;

tampoc no detectam un esforç, nosaltres ho consideram també

necessari, i millorar i augmentar els serveis educatius, com són

els menjadors i el transport escolar. Aquests resulten per a

nosaltres serveis imprescindibles per a tots els centres

educatius, i és una fórmula per donar més i millors serveis a les

famílies i a l’alumnat i situar l’escola pública sobretot en les

mateixes condicions que l’escola concertada en aquest moment

pot oferir. Augmentar pressuposts per construir més centres

educatius, com hem dit, està bé, però l’educació va molt més

enllà d’aquestes qüestions.

No hem d’oblidar que l’augment pressupostari, també hi

volia fer esment, es fa a través de l’endeutament. Aquest

endeutament se suma a l’endeutament històric en aquesta

secció; creim que l’endeutament a certs casos està bé, com hem

dit per fer nous centres educatius, però convé controlar-lo de

forma acurada. Nosaltres creim que no es pot només marcar-se

que ha de ser aquesta la fórmula més adient, sinó que se n’han

de cercar d’altres. És un pressupost expansiu, però, com hem

dit, no respon a aquesta realitat i a les necessitats educatives.

Respecte a la política educativa, la nostra concepció és

distinta de la que planteja els pressuposts d’aquesta conselleria;

creim que una societat on cada vegada creixen més les

desigualtats socials i econòmiques, on el mercat laboral és més

precari i accedeixen més joves sense una educació bàsica; que,

a més hi ha una societat cada vegada més competitiva, necessita

que l’escola agafi consciència d’aquest fet i sobre, per tant actuï

com a una eina fonamental per donar resposta a aquestes

situacions.

També, com ja s’ha dit en moltes ocasions en aquesta

cambra, som una comunitat autònoma amb una taxa molt

elevada de fracàs escolar, concretament un 37% de l’alumnat

d’ESO no aconsegueix la titulació de graduat en secundària,

duplicam la mitjana europea i superam la de l’Estat espanyol i

ens situam també en el rànquing de l’Estat respecte de

l’alumnat que abandona els estudis abans de finalitzar, per

incorporar-se a un món laboral en precari. Així com també som

de les comunitats autònomes on la baixa taxa d’escolarització,

batxillerat o estudis superiors fa pensar que la feina és molta i

evidentment d’una manera molt ample. També tenim una gran

diversitat en els centres educatius, l’alumnat estranger supera

un 10% el total de l’alumnat de les Illes Balears; i concretament

19.500 estudiants estrangers de 100 nacionalitats diferents.

Amb aquest bagatge no veim per tant uns pressuposts que

responguin a aquesta realitat, no veim més programes de 0 a 3

anys, que nosaltres sempre hem considerat una etapa educativa

fonamental i sobretot lligada molt al que són precisament

aquests aspectes que he esmentat abans. No veim tampoc un

esforç més important a posar servei de menjador i transport

escolar als centres educatius públics; no veim tampoc més

partides per a programes d’atenció a la diversitat, sinó que, com

deim, alguns d’aquests programes han baixat i això ens fa

mantenir una preocupació que ja vàrem manifestar a la

comissió pertinent.

Respecte de la formació professional, tampoc no creim que

es demostri l’impuls necessari perquè aquesta formació

professional pugui suposar una sortida, sobretot per l’alumnat

que es vol incorporar més ràpidament al món laboral, amb uns

coneixements professionals suficients i sobretot per donar la

possibilitat que el mercat laboral o el que serien els

treballadors, tenguin una millor formació.

Amb tots aquests programes, veim que en lloc d’anar

endavant s’ha baixat també alguna part d’aquest pressupost

respecte d’aquest àmbit que he esmentat i en aquest sentit

nosaltres hem de mantenir que creim que si hi ha hagut un

esforç pressupostari tan important, com ha estat aquest augment

del 32 i busques per cent, no s’ha donat a tots aquests
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programes i a tots aquests aspectes que nosaltres, com deim,

consideram fonamental que s’hauria d’haver fet.

Quant als aspectes lingüístics i culturals, tot i que no hem

presentat esmenes parcials, consideram que es realitza una

baixada pressupostària. En el cas de la política lingüística es

consolida la política del Partit Popular, que ja va demostrar en

els pressuposts de l’any passat, i de les seves actuacions al llarg

d’aquest any de desmantellar gran part de la feina feta a

l’anterior legislatura envers d’aquest tema. Continuam assistint

en aquests pressuposts a la davallada del pressupost respecte a

tot el referit a la política lingüística. I una vegada més, una

concepció de seguir amb la fractura del consens que varen

significar l’Estatut i la Llei de normalització lingüística.

Tenim i parlam una llengua amb retrocés, el diagnòstic és

molt clar i calen polítiques educatives, escolars i culturals

importants per a no permetre que aquesta llengua nostra cada

vegada resti més en el record, per no dir quasi bé a l’oblit.

Nosaltres creim que hi ha d’haver un esforç que no es veu

reflectit per part de l’administració educativa i que n’és la

màxima responsable, sobretot pel que fa als programes que van

més adreçats a l’àmbit escolar.

Per tant, consideram que aquests pressuposts no responen

a les prioritats educatives de la societat de les illes, ni responen

tampoc a aquesta realitat socioeducativa que amb quatre

pinzellades he intentat esbrinar. Per tant, continuam tenint uns

aspectes educatius que nosaltres creim que s’ha de fer un esforç

molt més gran, molt més important; de vegades també amb un

esforç pressupostari, però moltes vegades sobretot amb la

voluntat política de voler fer de l’educació pública i per a tots

un aspecte fonamental, així com també per fer de l’educació de

la nostra llengua un aspecte bàsic per a la preservació i sobretot

perquè les generacions futures idò realment es puguin sentir, no

només molt més formades, sinó molt millor educades.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En segon lloc, passam a la defensa

de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista a les seccions incloses en el present debat, per la

qual cosa té la paraula el diputat Sr. Riudavets i Florit, per un

temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Gràcies, Sra. Querol, el nostre grup, el Grup PSM-Entesa

Nacionalista ha presentat una esmena a la totalitat de la secció

13, la Conselleria d’Educació i Cultura; l’ha presentada per

molts de motius, molts, però bàsicament perquè aquests

pressuposts que avui debatem no aconsegueixen, i el que és

més greu, ni tan sols intenten enfrontar els problemes reals en

què es troba la comunitat educativa.

Amb bona lògica pressupostària, s’esperaria que una

conselleria que té la responsabilitat en educació, cultura, en

llengua, actués en funció de les necessitats existents; és a dir

que fes en primer lloc una detecció de necessitats, després una

proposta de mesures i finalment assenyalés una partida

pressupostària per posar en marxa aquestes mesures, açò és el

que s’esperaria que fes i no ha fet la Conselleria d’Educació i

Cultura. Perquè aquests pressuposts, malgrat l’aparent

creixement, no donen resposta a les necessitats que en aquest

àmbit tenen les illes.

El conseller d’Educació i Cultura ha repetit per activa i per

passiva i a tothom que l’ha volgut escoltar el gran creixement

pressupostari de la seva conselleria per al 2005. I malgrat ser

en gran part més aparent que real, malgrat gran part d’aquest

creixement correspon a la inclusió de deute, a la inclusió de

personal existent i que a l’exercici anterior no hi figurava,

donarem per bones les paraules del conseller i acceptarem que

hi ha hagut un increment substancial. Amb aquest increment

què podríem esperar? Podríem esperar una administració que

estàs preocupada per les problemàtiques reals, destinés més

diners per posar remei als problemes que pateixen els centres

i no és així ni de bon tros.

Mirin, senyores diputades, senyors diputats, tots els estudis

sobre la situació educativa a les Illes Balears són coincidents en

un punt: el gran repte que suposa la forta immigració que no

deixa d’arribar a les nostres illes. Així ho fa per exemple

l’Anuari de l’Educació a les Illes Balears, presentat la setmana

passada en presència del conseller; per cert, aquest anuari, com

altres estudis anteriors, fa especial incidència a la necessitat

imperiosa, amb paraules textuals d’implementar estratègies

educatives globals que facilitin uns aprenentatges significatius,

una igualtat d’oportunitats i una cohesió social eficaç.

I quina és la resposta de la Conselleria d’Educació respecte

del major repte que té l’educació a les nostres Illes? Quina és

la resposta d’aquests pressupostos de creixement? Quina és la

traducció econòmica en els pressupostos del 2005? La resposta

és un retall, un retall del 5,2%, un retall en el programa

d’atenció a la diversitat, un retall en els programes d’integració

dels immigrants, un retall per al 2005 d’un programa que ja va

ser retallat l’any 2004.

Però no acaba aquí l’assumpte. Per a l’exercici 2005 la

Direcció General d’Ordenació i Innovació, la direcció general

que té com a missió posar en marxa les polítiques d’integració

dels immigrants però també les mesures per evitar el conflicte

escolar, les mesures adreçades als alumnes amb necessitats

educatives especials, les mesures de compensació social,

aquesta direcció general veu retallats els seus pressupostos en

164.317 euros respecte al 2004; però és que respecte al 2003,

el darrer pressupost del govern progressista, perd 675.609

euros. Què vol dir açò? Vol dir que en aquests pressupostos,

que es diuen expansius, el Partit Popular destina als programes

bàsics de l’educació manco del que s’hi destinà l’any 2003. Vol

dir, en definitiva, que hi ha una abdicació d’una part de la seva

responsabilitat.

Per açò ens va fer gràcia -o pena, segons com es miri- llegir

les declaracions de la directora general d’Ordenació i

Innovació dient que destinaven 10 milions d’euros a l’atenció
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a la diversitat, quan tot el seu pressupost és només de poc més

de 3 milions; supòs que per respondre a les crítiques que li

havien fet en comissió i damunt la premsa es van inventar

aquesta xifra i van sumar tot el que podien sumar allà dins per

fer enginyeria financera per cercar un titular que ens desmentís.

Idò no, no és cert. La realitat és molt altra i gasten poc, i gasten

manco que el 2004 i molt manco que el 2003. Podríem dir que

hi menys problemes de convivència en els centres? Podríem dir

que hi ha menys alumnes amb deficiències?, hi ha menys

alumnes immigrants? O és que des de la vinguda del PP al

Govern tots els problemes s’han esborrat? Idò no, hi ha més

problemes que mai; el que no hi ha és voluntat política ni

doblers per aclarir-los.

Anem a un altre tema: formació del professorat. Pens que

qualsevol persona que mínimament coneix el món educatiu

convindrà amb la importància de la formació permanent del

professorat. Aquesta és una constant en tots els estudis sobre

educació arreu del món. Hauríem de suposar, llavors, que una

administració educativa conscient d’aquesta importància, una

administració educativa que presumeix d’haver augmentat un

32% els pressupostos educatius, una administració educativa

que s’omple la boca de qualitat, hauríem de suposar que fa un

enorme esforç en la formació permanent del professorat. Però

quina és la realitat?, una realitat que desdiu aquestes

suposicions? La realitat és que aquesta administració educativa

ha retallat un 5,7% els pressupostos destinats a formació del

professorat; la realitat és que aquesta administració educativa

gastarà 30.000 euros menys que el que es gastava el 2003 quan

l’educació, per cert, la dirigia el PSM. Dos anys després, i

enmig d’uns pressuposts que es diuen expansius, 50.000

milions de pessetes manco destinats a formació del professorat.

Després, açò sí, poden parlar de qualitat.

Entrem ara a una altra qüestió, ben d’actualitat, també:

dotació de centres. No cal recordar el caos dins la Conselleria

d’Educació que va provocar que els centres educatius cobressin

el desembre allò que els tocava l’agost. Però bé, enmig del

desastre el conseller d’Educació va declarar aquí, a sessió

plenària, que confiava poder augmentar per al 2005 la dotació

dels centres; idò li va durar ben poc la confiança, ben poc. El

pressupost de dotació de centres per al 2005 tot just augmenta

l’IPC, un 2,8, més o manco, així que d’augmentar la dotació

dels centres res de res, si tenim en compte, a més, que

s’incorporen centres nous i, a sobre, que la partida no és

ampliable i no s’hi podran afegir doblers. I mentrestant la

dotació dels centres concertats augmenta un 12,5%; ens sembla

bé, hi estam d’acord, però sens dubte el tractament no és igual,

es discriminen els centres que agrupen el 70% de la població

escolar, els centres que varen ser enganats amb la promesa d’un

augment en la seva dotació, i en açò només demanaríem

igualtat i un tractament just.

I podria continuar. Podria assenyalar retalls soferts en

ordenació de la formació professional, en planificació

educativa..., però com que el temps és molt ajustat només faré

referència a dues supressions. En primer lloc la supressió del

programa específic existent fins ara de suport a associacions de

pares i mares; aquest programa s’ha eliminat, ha desaparegut.

Ens sembla un error greu i un símptoma greu més que

preocupant de la consideració que té la conselleria envers la

participació dels pares i les mares. Se’ns ha dit que la partida

pressupostària s’ha mantingut, que l’han inclosa a un altre

programa, però que continuaran aportant... Bé, de moment no

apareix aquesta partida a altres programes; senzillament el que

sabem és que s’ha eliminat el programa concret. Fins ara amb

aquest programa específic hi havia un compromís davant

aquesta cambra de destinar els diners pressupostats a aquesta

finalitat: suport a associacions de pares i mares; a partir d’ara

ja no hi ha compromisos i queden només les bones intencions,

les bones paraules, i la possibilitat de suspendre els ajuts, i

aquesta possibilitat no voldria que l’apliquessin amb motius

partidistes.

Un altre programa eliminat: normalització lingüística a

l’àmbit escolar. També s’ha eliminat sense cap justificació

aquest programa que el 2004 estava dotat amb 442.000 euros

i comprometia el Govern a realitzar tasques de normalització de

la nostra llengua dins els centres educatius. Aquest programa,

que responia a un manament de la Llei de normalització

lingüística, s’ha eliminat, no hi és; i per què?, molt senzill: per

obviar qualsevol compromís pressupostari davant aquesta

cambra de despesa en la normalització lingüística en els

centres. Si no t’hi compromets ningú no et podrà demanar

comptes, aquesta és la conclusió. Des de la  conselleria

naturalment s’ha negat aquesta interpretació, i se’ns diu que

s’ha creat una altra actuació. Idò bé, si és així és molt pitjor,

moltíssim pitjor, perquè aquesta nova actuació té una dotació

de 51.000 euros, quan el programa eliminat en tenia 442.000,

és a dir, o l’han eliminat o li han retallat 400.000 euros. Açò

són fets.

Continuam ara en qüestions de llengua. Parlem ara de la

Direcció General de Política Lingüística, i fem-ho amb unes

paraules del Sr. Conseller; deia en Comissió d’Educació i

Cultura en data 28 d’octubre, paraules textuals repetides del

Diari de la Comissió: “Jo vull dir, i ho podré tornar a dir en

aquesta mateixa sala quan vengui a presentar els pressuposts,

que l’esforç financer que fa el Govern balear respecte a donar

suport al procés de normalització lingüística serà superior a

l’any passat i l’any passat va ser superior a l’any anterior”. Una

afirmació grandiloqüent, hi estam acostumats, però una altra

falsedat. Els pressupostos de política lingüística per al 2005 són

inferiors als del 2003 en més d’1 milió d’euros. Fa dos anys, en

els darrers pressupostos de la conselleria, en aquell moment

gestionada pel PSM, s’hi destinava 1 milió d’euros més del que

s’hi destinarà el 2005. Així que, Sr. Conseller, no ens torni

parlar de gran esforç financer; d’esforç financer, res de res,

anar passant i gràcies. I és que l’anterior govern, l’anterior

administració educativa posà en marxa un seguit de mesures

molt ambicioses, per realistes, molt coordinades, que van ser

conegudes per Pla de xoc. Tot ho han eliminat, això, tot ho han

eliminat o ho han deixat decaure i ja no es fa política

lingüística, es fa improvisació, jocs florals, cosmètica i

fotografies, moltes fotografies, açò sí. En política lingüística

només veim abandó, deixadesa i nulAla voluntat política. Què

està passant amb els centres i punts d’autoaprenentatge? Què

està passant amb la normalització lingüística de l’activitat

comercial? Què està passant amb la colAlaboració amb les

administracions locals? NulAla voluntat política.

I podria continuar repassant un per un els programes de la

conselleria, però em fa por que el temps no donarà per a tant.

Per açò permetin-me una reflexió final, i crec que quadraré el
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temps que em pertoca. Aquests pressupostos, creguin-me

senyores diputades i senyors diputats, no tenen direcció

política, no són fruit d’un estudi de necessitats, no són fruit

d’una planificació. Aquests pressupostos només es basen en

dos criteris: cercar anuncis de lluïment i deixar contents a qui

convé. No hi ha direcció política, repetesc, no hi ha direcció en

aquests comptes. Algunes direccions generals creixen, altres

baixen, i els assegur que aquestes variacions res no tenen a

veure amb les necessitats de l’educació a les Illes. Aquesta

conselleria es mou per uns altres interessos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Finalment es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Socialista a les seccions incloses en el present debat, per la qual

cosa té la paraula la diputada Sra. Alberdi i Castell.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

El Grup Parlamentari Socialista proposa una esmena a la

totalitat als pressuposts de la secció 13 i de la secció 90 perquè

considera que la distribució que es fa dels recursos és

inadequada per aconseguir els objectius de la política educativa

que necessitem a les nostres illes i, a més, no solament això,

sinó que considerem que en alguns casos són insuficients, en

alguns aspectes que detallarem, i senzillament estan fora de la

realitat, com també argumentaré, pel que fa al pressupost de

l’Institut Balear d’Infraestructures Educatives i Culturals,

IBISEC. 

Nosaltres, naturalment, hem mirat els pressuposts des dels

valors que defensem i també ens els mirem des d’una altra

perspectiva fonamental: la de l’eficiència, o sia, si estan pensats

per resoldre els problemes que té el sistema educatiu i per

promoure la cultura a les nostres illes. Per això el Grup

Parlamentari Socialista rebutja el conjunt dels pressuposts

d’Educació i Cultura perquè no responen a les idees bàsiques

que ens sembla han de guiar-los. No responen a la idea que

l’educació ha de ser una prioritat absoluta per al Govern

autonòmic; no responen a la idea que s’ha de defensar la

llengua pròpia i donar especial atenció als nostres problemes

específics; no responen a la idea que s’ha d’assegurar i

promocionar la qualitat de l’escola pública i no relegar-la a la

segona divisió; no responen a la idea bàsica de la solidaritat, o

sia, a la de donar atenció preferent a qui té més necessitats i

repartir les dificultats de forma equitativa; no responen a la idea

que s’ha de reconèixer la importància cabdal dels mestres; i no

responen, per fi, a la idea que assegurar l’eficiència i l’eficàcia

dels recursos que es dediquen a l’educació és també una

prioritat fonamental de la conselleria.

A continuació analitzaré els diversos aspectes del

pressupost utilitzant aquestes idees com a guió, ja que és

precisament la incoherència amb elles el que fa que presentem

l’esmena a la totalitat del pressupost, i alhora que faig això

també aniré posant de manifest els vertaders valors i objectius

que té la Conselleria d’Educació.

Per exemple, diuen que el pressupost puja un 30 i busques

per cent, un 31,8, em sembla, però això no és del tot així, ja

que, encara que sí que puja, en realitat hi ha una gran pujada

que té a veure amb el fet que, tal com el mateix conseller ha

reconegut, el que es fa és incloure dins el pressupost de la

Conselleria d’Educació uns pagaments que es feien des de la

d’Interior però que ja eren recursos d’Educació, i al nostre

entendre ni pugen tampoc on haurien de pujar. Convençuda

com estic, i imagino que tothom hi està d’acord, amb la idea

que el pressupost s’ha de fer en funció de la realitat, quan vaig

acabar d’analitzar-lo em va sorgir una pregunta: en funció de

quina realitat s’ha fet aquest pressupost?, de les necessitats del

nostre sistema educatiu i de la promoció de la nostra cultura?,

o de les necessitats que ens vol vendre el Partit Popular? Al

final de la meva intervenció sens dubte qualsevol persona podrà

respondre a aquesta pregunta.

Començaré a desglossar les raons de la nostra oposició al

pressupost per la idea que l’educació, al ser pilar bàsic del

desenvolupament de les persones i, per tant, de les societats, ha

de ser una prioritat absoluta del Govern. Si per alguna cosa s’ha

caracteritzat la seva acció de govern durant aquest any ha estat

per la contradicció amb aquesta idea. A l’injustificable retard

a pagar el tercer termini del pressupost de funcionament corrent

dels centres ha posat de manifest dues qüestions: el govern del

PP ha tret diners d’educació per destinar-los a altres qüestions

i el conseller d’Educació no ha estat capaç de defensar els

interessos de la seva conselleria ni de preveure els problemes

que això reportaria, i un cop instaurat el problema s’ha

minimitzat menyspreant dels esforços dels directors i dels

docents perquè els alumnes no en rebessin les conseqüències.

Quan li vaig preguntar, d’aquesta forma reiterada que a vostè

no li agrada i que a mi no m’agradaria que m’obligués a

utilitzar, a què s’havien destinat els diners, on havien anat a

parar, em va contestar que s’havien destinat també a coses

prioritàries -ho poso entre cometes perquè això va ser el que

em va dir exactament-, i quan li hem preguntat quines eren

aquestes coses més prioritàries que l’educació vostès no ens ho

han sabut explicar. 

El que ha quedat a la premsa i a la memòria dels ciutadans

respecte a la seva gestió del problema em sembla suficient,

però el que ha passat no és el més gruixut; el més gruixut és

que amb el pressupost que ens presenta a aprovació avui l’any

que ve no ens farà falta que ens llevin els diners: no en tindrem

prou. Unes xifres ràpides per aclarir: a final de juny, Sr.

Conseller, o sia, quan faltaven quatre mesos -i seré realista i no

comptaré juliol i agost- per acabar el curs, la conselleria ja

s’havia gastat el 99,28% del seu pressupost de despesa corrent,

o sia, li quedava per gastar un 0,8% i li feia falta un 66% més,

el que representa uns 3,7 milions d’euros, i naturalment

nosaltres hem fet una esmena en aquest sentit. Curiosament dels

diners de l’ensenyament concertat solament s’havia gastat el

48,8%; després els centres concertats també varen rebre en el

retard, també, però clarament es veu on era la insuficiència

inicial.

El segon punt de l’anàlisi del pressupost és si defensen el

que és nostre, la llengua pròpia, i donen atenció especial als

nostres problemes específics. Altre cop no ho fan. Quant a la

llengua desapareixen programes essencials i nosaltres hem fet

diverses esmenes per promocionar la nostra llengua i també per
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conèixer la seva situació actual i preveure els possibles

retrocessos. I els pressuposts tampoc no donen atenció especial

a les necessitats específiques que té una comunitat com la

nostra, que es caracteritza per tenir-ne moltes i molt diverses.

Davant d’aquestes necessitats la conselleria davalla el

pressupost en un 6% en el programa 421, d’innovació

educativa i atenció a les necessitats especials, i també davallen

moltes de les partides relatives a la formació professional, eina

fonamental per adequar la capacitació de les persones a un

mercat de serveis com és el nostre.

En resum, les xifres parlen per si soles. Tenim uns greus

problemes -l’abandó escolar i el baix nivell d’estudis a la nostra

societat- i davallem els pressuposts. Tenim unes

característiques -la forta immigració i la diversitat de la nostra

població escolar- i davallem els pressuposts en aquelles

partides que ho podrien resoldre. Sembla que ja podem, doncs,

anar contestant a la pregunta sobre a quina realitat responen els

pressuposts del PP. Per descomptat no sembla que a la del

sistema educatiu de les Illes Balears.

Un dels altres motius fonamentals del rebuig del Grup

Socialista al pressupost és que no respon a la idea que s’ha

d’assegurar i promocionar la qualitat de l’escola pública i no

relegar-la a la segona divisió. L’any passat en aquest mateix

debat la Sra. Calvo li deia que aquest any podríem veure si

vostè promocionava dos tipus d’escola, les de segona i les de

primera divisió. Efectivament, ja ho hem pogut veure i ara ho

continuarem veient amb els pressuposts del 2005: vostè deixa

l’escola pública a la segona divisió. I que això, per favor, si és

possible, no serveixi per fer demagògia. A nosaltres ens

semblen molt bé els concerts, ja que la concertació és un recurs

que moltes vegades necessitem per poder complir els objectius

del nostre sistema educatiu; però això de cap manera no vol dir

que es relegui l’escola de titularitat pública i es creïn

desigualtats a favor de la concertada, i això és el que fan els

pressuposts. Per posar un sol exemple -ja l’ha posat el Sr.

Riudavets però jo el tornaré repetir- la partida de funcionament

corrent dels centres públics puja un 2,8%, mentre que aquesta

mateixa partida de la concertada puja cinc vegades més. I per

favor que no s’entengui que volem que davalli l’increment de

la concertada; de cap manera, el que ens agradaria, el que ens

semblaria correcte, és que pugés al mateix nivell la inversió als

centres públics. Ho repeteixo: nosaltres estem d’acord en

aprofitar tots els recursos i concertar, però hem d’assegurar

encara amb més força l’eficàcia de la inversió en l’escola

pública.

L’esmena a la totalitat que fem als pressuposts també és

perquè no responen a la idea bàsica de la solidaritat, o sia, a la

donar atenció preferent a qui té més necessitats i repartir les

dificultats de forma equitativa. I no hi responen perquè posen

de manifest de forma cridanerament palesa el que vostè

defensen: que sigui l’escola pública la que carregui amb les

dificultats. La millor prova d’això és que no varen acceptar

l’esmena d’addició que els vàrem fer a la proposició no de llei

sobre la reforma educativa que va presentar el Partit Popular en

el darrer ple; l’esmena proposava senzillament que tots els

centres sostinguts amb fons públics participassin en

l’escolarització equitativa dels alumnes amb dificultats, amb

necessitats educatives especials, immigrants o procedents de

minories ètniques o culturals. Vostès varen rebutjar l’esmena,

i continuen amb aquesta estratègia, que de veritat no entenem,

ja que el pressupost que esmenem davalla en els programes

destinats precisament a l’atenció a les necessitats especials. 

Per anar acabant, perquè el temps així m’obliga però no

perquè se m’acabin els arguments, vull dir que el pressupost no

respon a la idea que s’ha de reconèixer la importància cabdal

dels mestres. Estic segura que vostès defensen teòricament que

el professorat és un element bàsic del sistema educatiu i que la

seva preparació, la seva motivació i els recursos que es destinen

perquè puguin fer bé la seva feina són variables determinants

a l’hora de rendir en el seu paper d’educadors. Si estem d’acord

en això, com és que davallen moltes de les partides que tenen

a veure amb la formació del professorat?, i com és que davallen

moltes de les partides que tenen a veure amb la possibilitat de

trobar-se per intercanviar experiències?, un dels millors

sistemes per millorar el que es fa. 

Dues paraules relatives, per fi, al fet que fem una esmena a

la totalitat del seu pressupost de cultura. Jo no em posaré aquí

a definir el concepte, però confio que estiguin d’acord que

aquest conjunt d’expressions que anomenem cultura té a veure

amb dues coses: amb el reconeixement i la defensa de la

identitat i d’allò que és nostre i té a veure amb la comunicació

entre tots els que podem engrandir les nostres possibilitats

d’entendre el món i de gaudir-lo. Entre la promoció d’allò que

és nostre i que tenim en forma de biblioteques, museus, arxius

i patrimoni immaterial, creiem que els pressuposts que li dedica

són extraordinàriament minsos. En relació amb mantenir oberta

la nostra societat i engrandir les nostres possibilitats de

comunicació, el que ha passat amb l’Institut Ramon Llull és la

millor mostra que vostès han fet una política de trencament i de

tancament.

En relació amb l’esmena a l’IBISEC, les raons són molt

simples: les actuacions que té contemplades no s’ajusten al que

considerem són les prioritats de les nostres illes i, per tant,

creiem que no resolen les necessitats reals. I per això li hem fet

també d’esmenes parcials. I també en relació amb l’IBISEC és

molt simple el motiu pel qual li fem una esmena a la totalitat,

perquè pressuposten 55 milions d’euros, quan vostès saben ben

bé, perquè també ho han reconegut, que no tenen capacitat per

executar aquesta quantitat de diners. Per això, quin sentit té

sinó altre que vendre ciment i fum que es pressupostin 50

milions d’euros, 55 milions d’euros, quan vostès saben ben bé

que no tenen capacitat per executar-los?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. S’obre una qüestió incidental i té la

paraula el conseller d’Educació i Cultura, Sr. Fiol i Amengual.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. He

escoltat, com és natural, amb moltíssim d’interès els arguments

que s’han manejat aquí per argumentar aquestes tres esmenes

a la totalitat de la secció 13, a la secció d’educació. De vegades

hi ha feines difícils de fer i tots els que estam en política i hem
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segut a les bancades de l’oposició a un temps o a un altre ens

hem trobat amb dificultats per defensar els arguments o per

posar en valor els arguments que hem de posar per criticar

determinats pressuposts o determinades actuacions. Però de

vegades el coratge polític d’alguns sorprèn al que ha de pujar

aquí a donar resposta; sorprèn perquè jo venia disposadíssim,

encara que no ho creguin, a un debat pacífic, a un debat cordial

i no a un debat de confrontació com es planteja -pacífic en

termes relatius, com és natural. I naturalment vull posar en

qüestió que si aquí es pot dir impunement, com s’ha dit, que

aquest creixement no és real, que aquest creixement és fictici,

que no hi ha despesa social dins aquests pressuposts, que no hi

ha despesa en les vertaderes necessitats educatives, me fan anar

per un camí que és al que jo no vull anar, que és comparar els

pressuposts que feren vostès i com les liquidaren quan

governaven, que no és útil a aquest debat a més, probablement,

però que és necessari en termes de defensa, perquè consider

sincerament que, llevat de la moderadíssima, per altra banda,

intervenció de la Sra. Margalida Rosselló, les altres dues

intervencions han estat d’un to vertaderament dur, que puc

entendre en termes polítics d’un debat, però que no se

competeixen amb la realitat del pressupost que hem duit avui

aquí. I m’obliguen naturalment a fer qualque comentari

respecte del pressupost, perquè naturalment l’hem de defensar.

La realitat al final és la que és i és la que hem de posar al

frontispici del debat. L’any passat es varen gastar o es varen

pressupostar 461 i busques de milions d’euros i enguany se’n

pressuposten 613 milions d’euros, a més de la inversió en obra

pública, d’escola pública, de la qual llavors també parlaré un

moment. Per tant, hi ha un creixement d’un 32 i busques per

cent.

Clar, el manteniment dels centres creix un 2,8 i busques,

quasi un 3% i per tant hi ha un creixement, els que diuen que

no creix naturalment s’equivoquen i desconeixen que la dotació

de nous centres, du en el darrer trimestre de l’any la seva pròpia

pressupostació quant a recursos necessaris, quant a

manteniment i quant a professorat, com s’ha fet sempre. S’ha

dit que el transport escolar públic no creix, creix un 6,9, el

transport escolar públic creix un 6,9, no és ver que no creixi.

Despeses de neteja, creixen un 6,27. No s’ha parlat aquí ni una

paraula d’educació universitària, clar, la despesa corrent en

educació universitària creix un 22,06% respecte de l’any

passat. La despesa per alumne a la Universitat se situa ja a

3.900 euros, molt enfora dels 2.969 en què ens deixaren vostès,

i això que hi ha un creixement d’alumnes important, amb la

qual cosa me pareix encara molt més rellevant aquesta qüestió.

Per tant, estam en conjunt de creixement vertaderament

sòlid i vertaderament notable. De cultura se n’ha parlat poc,

però a mi me convé recordar, perquè aquí es diu amb molta

rapidesa i amb molta habilitat que es gasta menys i es gasta

menys que quan hi eren vostès; miri, l’any passat es varen

gastar 6 milions set-cents mil i busques d’euros i enguany se’n

gastaran 8.491.000, que és un 25% més que l’any passat i que

és més que el 2003, que és l’any darrer que vostès feren el

pressupost. Per tant, hi ha també un creixement notable en el

pressupost de cultura, no comprenc, per tant, com es pot dir

amb tanta impunitat i amb tanta alegria que decreixen aquests

pressuposts.

M’agradaria sortir també al pas d’algunes de les coses que

s’han dit. No es dirigeixen aquests pressuposts a afrontar els

problemes educatius; jo crec que sí, jo crec que construir

centres escolars, dotar-los, dedicar recursos a això jo crec que

és atendre les necessitats vertaderes de l’educació i no les

necessitats que qualcú ens pugui dir a un moment determinat.

Jo avui he demanat que me passassin enguany quina quantitat

hem liquidat ja en instalAlacions, diguem, menors, a centres on

s’han gastat quasi 5 milions d’euros; hem posat calefacció a

escoles i instituts que no en tenien, per exemple; a electrificar

escoles que no estaven electrificades, és ver que són problemes

que venen d’enrera, venen de molt enrera. Jo l’altre dia vaig

anar a s’Horta a veure com s’havia instalAlat tota la nova

calefacció i l’enllumenat el 25 aniversari de l’escola i no

n’havien tengut mai. Clar que no, però tampoc no n’havien

tengut els quatre anys que vostès governaren, eh, tampoc els

quatre anys que vostès governaren varen posar calefacció a

l’escola de s’Horta ni a cap d’aquestes -me deixi xerrar que

llavors dirà el que trobi- ni a cap d’aquestes 25 escoles ni

moltes altres coses que farem.

Però, clar, si se pot, Sr. President, venir aquí a dir que

construir obra pública, que gastar 55 milions d’euros en

construcció d’obra pública escolar, escoles i instituts, és

preferir i afavorir l’escola privada, sincerament, no els entenc

de cap de les maneres, no els entenc, és que és un problema de

comprensió, no entenc el que me diuen, jo no sé com poden

venir aquí a dir que a aquest govern no li interessa l’obra

pública, que aquest govern desprecia el creixement de l’escola

pública quan estam programant una inversió, -escolti, pot riure

tot el que vulgui, però li diré una cosa: enguany es gastaran, o

s’intentaran gastar, qualcú ja ens ha dit que ens equivocàvem

perquè no les podem gastar, bé, ja ho veurem, me deixi

començar l’any i veurem si les gastam o no! Però jo estic molt

content d’haver-los aconseguit, perquè els he hagut de discutir

i els he hagut de barallar aquests 55 milions d’euros, els he

hagut de discutir i molt, ja veurem si els executam o no, ho

intentarem i creim que ho aconseguirem. Però, escolti, és que

55 milions d’euros que gastem el 2005 és el que vostès gastaren

en quatre anys, és l’obra pública, escola pública que vostès

feren en quatre anys i nosaltres ho farem el 2005.

(Remor de veus i aldarull a la Sala)

I poden venir aquí, poden pujar aquí tranquilAlament a dir

que aquests pressuposts no tenen contingut social.

Increment de professorat, perquè també és un factor social

donar més professors, donar més recursos d’escolarització amb

més mestres; doncs hi ha 200 mestres més que quan vàrem

arribar, hi ha 200 mestres més que quan vàrem arribar,

pràcticament la meitat d’ells dedicats a atendre necessitats

educatives especials. Per tant, hi ha un creixement també en

aquesta línia, que és just que hi sigui i que és naturalment

l’obligació que tenen els poders públics.

Per tant, clar, quan jo venc aquí i escolt algunes de les coses

que es diuen, me qued vertaderament perplex i me qued molt

sorprès, perquè jo puc acceptar que vostès me critiquin que el

model que nosaltres desenvolupament doncs posa l’accent

menys en una cosa que en unes altres i gasta més amb uns

programes que no uns altres, tot això me pareix raonable i estic
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segur que, naturalment, no feim els mateixos pressuposts que

feien vostès; efectivament, hi ha un 40% més de doblers per a

educació que quan vostès governaven; naturalment, tant de bo

que no feim els mateixos pressuposts, tant de bo que posam els

doblers que costa pagar als mestres en els pressuposts, alerta,

perquè a un temps no els hi posàvem, és que aquí, clar, si ens

anam al que, quan governava el pacte, era despesa social en

educació, doncs ens podem quedar sorpresos, perquè ens

podem quedar amb algunes curiositats que m’han apuntat avui

de l’any 2001. Bé, el dèficit, la diferència només va ser de 76

milions d’euros, en fi. I quant al capítol 1 només s’havien

equivocat en 44 milions d’euros. Però és que deixaren de gastar

recursos, per exemple en subvencions en matèria d’ordenació

per valor de 256.000 euros, per exemple; subvencions en

formació del professorat, per valor de 70.000 euros, que no es

gastaren, que no es liquidaren perquè no es varen gastar;

subvencions a ajuntaments i empreses per a formació

professional, 128.000 euros. En poques paraules, en el vessant

més social de l’educació es varen deixar de fer una despesa que

podien haver fet per més de 500.000 euros l’any 2001, molt bé,

extraordinari!

I vull parlar també de l’any 2002, el mateix però el doble,

el desfasament tornava ser de 80 milions d’euros, el doble quasi

de l’any anterior, i el desfasament que vàrem trobar nosaltres

el 2003 del pressupost, tan ben gestionat i tan magníficament

inventat de l’anterior govern, era exactament, o

aproximadament, de 120 milions d’euros, i això és el que

trobarem nosaltres quan vàrem arribar al Govern.

Naturalment, es diuen moltes coses. M’atribueix el Sr.

Riudavets que jo vaig dir que augmentaria els pressuposts de

normalització lingüística. Bé, jo els he augmentat respecte dels

pressuposts propis de l’any anterior, que, efectivament, no són

els mateixos que vostès havien desenvolupat, i això a mi no

m’importa reconèixer-ho i dir-ho. Clar, és molt fàcil dir que

aquests pressuposts no tenen discurs polític i que es basen i

cerquen el lluïment, en els quals, a més, no hi ha direcció

política. A mi tot això me pareixen paraules, a mi tot això me

pareix literatura, a mi me pareix que el que compta són els fets

i els fets ilAlustren aquest pressupost, que naturalment segur que

té dificultats i segur que té mancances i segur que podria ser

millor i podria estar molt més ben fet, però els vull assegurar

que està fet amb la màxima ilAlusió i amb les màximes ganes de

donar resposta al conjunt de les necessitats del sistema

educatiu. I no, com s’ha pretès dir aquí i s’ha dit, d’una forma

crec que injusta, a afavorir una part del sector educatiu.

De la intervenció de la diputada socialista, jo he de dir que

no estic d’acord que se’ns acusi globalment de la seva

intervenció de no promocionar l’escola pública i de dur l’escola

pública a la segona divisió. Vull insistir-hi perquè la matèria és

important, l’acusació que se’ns fa del pressupost de l’IBISEC

és que no podrem gastar. És que vostès han posat tants de

doblers per fer escola pública que no ho podran gastar en un

any, estan bojos. És a dir, això és l’acusació i és un poc

contradictori en l’acusació anterior de dir no dedicam recursos

a l’escola pública, crec.

Bé, dur a (...) el tema del Ramon Llull. És un tema en el

qual no hi vull tornar perquè el tema del Ramon Llull quan més

temps passa més clar que tenc que és un escàndol i sé molt bé

per què ve aquest escàndol. Vostès que més recursos reclamen,

a l’hora de la veritat no ens han volgut donar suport a la

comissió (...) que s’havia creat per al finançament de les

necessitats d’educació i sanitat, no han volgut amb el seu vot

donar suport a les reclamacions tan justes que aquesta comissió

volia elevar al Govern de Madrid. Clar per tant, no me digui

que el pressupost puja perquè aquí se tracta d’uns pagaments

que se feien des d’Interior. Se feien d’Interior o des d’on se

podia, perquè clar s’havia de pagar els mestres. La trista i cruel

realitat és que senzillament no se pressupostaven les despeses

necessàries, aquesta és la realitat i ni podem donar moltes de

voltes, però aquesta és la realitat. Escolti, és que resultarà al

final que posar en el pressupost les obligacions que té el

Govern està mal fet, ens trobam en aquesta situació tan

increïble.

En definitiva, inadequada ordenació dels recursos, crec que

no. Que no se respon en el tema de defensa de la llengua i de

qualitat de l’escola pública, de solidaritat i de totes aquestes

qüestions i que jo crec que sí les contempla perfectament. Jo he

explicat que aquest pressupost, com se pretén mostrar aquí a

més, no és un pressupost fruit de la improvisació, és un

pressupost fruit de l’anàlisi de quines són les necessitats. Jo

som molt conscient de què tenim un creixement poblacional

molt fort i que l’hem d’atendre i que genera tensions socials i

genera dificultats dins l’escola i també genera conflictes, en

som conscient i hi estam dedicant més recursos, hi estam

dedicant més professors. Estam fent més centres, entre altres

coses, perquè tenim més demanda d’escolarització, també això

forma part de la solució del problema, construir més centres

públics perquè la gent pugui tenir l’escolarització adequada. 

A mi me sap greu haver de dir que els indicadors amb els

que començam a comptar, sincerament, donen suport a l’esforç

que se fa en aquest moment en aquesta comunitat mitjançant

aquest pressupost és per millorar el conjunt del sistema

educatiu. Jo no puc entendre que se’ns digui que un pressupost

que té aquest creixement, que suposen per cert..., tenc una

petita gràfica que hem fet avui de matí, descomptant tots els

temes de cultura, normalització lingüística, departaments com

la Direcció General d’Universitat, departaments que no tenen

a veure amb allò que seria l’ensenyament obligatori i ens

situam en 3.780 euros per alumne i any, molt més amunt que

els 2.806 de l’any 2003-2004. Per tant, hi ha una vertadera

millora en la despesa per a educació.

Vull dir també que al final quan el pressupost creix un 32%,

sent veritat com és que una part d’aquest creixement suposa la

inclusió dins el conjunt del pressupost d’aquest capítol 1 que

històricament se deixava de qualsevol manera i ja veurem què

passa perquè algú ja pagarà a l’hora de la veritat perquè sinó ja

veurem com acaba el curs o com comença el curs. Hi ha

creixements i hi ha increments. Els he dit, jo no els vull cansar

a tots vostès subratllant aquests creixements, però me creguin

que tan en allò que és formació obligatòria o allò que és

Formació Professional que hi ha certament un manteniment i a

mi ja m’hagués agradat poder aconseguir enguany i esper que

ho pugui fer l’any que ve, una expansió forta a la Formació

Professional perquè és un dels reptes que realment tenim forts

damunt la taula i jo esper poder comptar l’any que ve amb més

recursos per fer més possible el creixement, que no el retrocés,

que retrocés no se n’ha produït. Amb l’esforç que fa el COFIU,
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també no vull deixar de dir-ho, d’inversió en obra pública a la

Universitat, acabant en definitiva amb les mancances

d’infraestructures a la Universitat, el consorci creat entre la

Universitat i el Govern balear. Amb l’esforç que farà l’IBISEC

per poder posar en valor tots aquests recursos necessaris que

naturalment apareixen i hi són perquè abans se podien haver fet

i no s’havien fet i evidentment aquí tots hem tengut

responsabilitat, vostès també naturalment.

Per tant, jo voldria dir que el creixement del pressupost no

obeeix només a aquest creixement de capítol 1, sinó que

obeeix, com ja he explicat, a un manteniment que creix

vegetativament, un transport escolar que a pesar se digui aquí

que no creix, creix quasi un 8% i tot un seguit de conceptes que

en termes generals creixen. És veritat que a algunes partides tal

vegada hi hagi algun decreixement en algun programa concret,

però me creguin que el conjunt d’aquests pressuposts senyores

i senyors diputats, no té altra finalitat que servir els interessos

generals de l’educació de les nostres illes. I naturalment rebuig

explícitament, clarament i ho faré allà on faci falta que aquests

pressuposts que hem elaborat amb tan d’esforç i amb tanta

dedicació obeeixin a cap interès distint, com s’ha insinuat aquí

avui, que sigui distint als interessos generals dels ciutadans més

joves que necessiten escolaritzar. Això és absolutament fals i

rept a qui ho ha insinuat que ho digui més clarament perquè les

s’haurà de veure amb molta claredat amb mi. Aquests

pressuposts només obeeixen els interessos públics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. He de dir en primer lloc que és la

primera vegada que me diuen moderada, no sé si deu ser

l’hora....

(Rialles)

Però bé, crec que el conseller se veu que m’ha trobat

moderada i se veu que era mala hora per a mi.

Bé, qüestions molt concretes del que vostè ha esmentat, tot

i que no ha insistit molt en allò que jo he plantejat. Sr.

Conseller, el que vostè no ha de fer és comparar pressuposts...,

no ho ha de fer de la manera que ho ha fet, ho entenc jo,

respecte allò que va ser l’anterior Govern. Jo crec que allò que

ha de fer aquí és defensar el seu pressupost i evidentment si

comparam ho podríem comparar també anteriorment en el 99,

podríem entrar en les negociacions que se varen fer respecte les

transferències i se podria entrar en qüestions, hi podem entrar,

però avui i ara en aquest moment no seria el debat. Per tant,

crec que ens hem de centrar en allò que són els pressuposts que

s’han presentat en aquesta cambra de la Conselleria

d’Educació.

Una altra qüestió que jo li he fet referència, el tema del

transport públic. Miri, en el transport públic ningú nega que no

hi hagi un augment de, jo he dit que se mantenia i que en alguns

casos hi havia un augment molt baix, però no és suficient. I jo

molt clarament he de dir que tot i que pareix que amb la

diagnosi podem coincidir de què clarament existeix un augment

de població, que a més aquest augment de població dóna peu

a què hi hagi una necessitat de més educació en totes les etapes,

sobretot en les etapes infantils, que a més, hi ha un baix nivell

dels treballadors i un abandonament de l’alumnat, més abans

que a altres comunitats. És a dir, una situació que clarament ens

fa veure que precisament la feina que s‘ha fer a nivell educatiu

és molt important, molt ample i amb molts d’aspectes. Per tant,

nosaltres consideram que allà on se veu un esforç pressupostari

important és en fer obres Sr. Conseller, que nosaltres

consideram que no està malament fer escoles. El que passa és

que només fer escoles, o només voler fer obres per fer més

centres educatius, tot i que jo li he dit de manera molt

moderada, creim que s’han de fer escoles, no faltaria més,

sobretot a aquells llocs com per exemple Eivissa, a Palma, allà

on hi ha una necessitat fonamental és evident. 

El que passa és que nosaltres també consideram fonamental

que aquest augment hauria d’haver anat adreçat a programes

que per a nosaltres són fonamentals. Primer, serveis als centres

públics, ja tendrem temps a l’esmena d’explicar-ho perquè

l’esmena va en aquesta línia. Creim que hi ha d’haver més

menjadors i més transport, precisament perquè aquests serveis

són absolutament necessaris perquè l’escola pública sigui una

escola allà on l’alumne i també pares i mares puguin creure que

l’escola pública duent el seu fill podran tenir també aquests

serveis. En segon lloc, perquè tots aquells programes que van

referits a millorar l’atenció a la diversitat, a tot allò que sigui

millorar la formació del professorat que és un element

fonamental, tot allò que sigui la intervenció, millorar els

programes d’intervenció socioeducativa, tot allò que faci

possible que la qualitat educativa i la qualitat d’ensenyament

sigui més important és fonamental. Moltes vegades Sr.

Conseller i jo li ho diré que com a professora he fet classe quasi

dins un lavabo. Però de vegades no és tan important el lloc on

se fa la classe, que també ho és, evidentment, sinó la qualitat de

com se fa i precisament molts d’elements que jo crec que s’han

de tenir molt en compte.

Per tant, nosaltres creim que aquests pressuposts, que

augmenten, que està molt bé fer escoles, però no se correspon

a la diagnosi que almanco he fet jo i que també vostè ha

corroborat respecte a allò que són les necessitats educatives.

Creim que hi hauria d’haver més pressuposts per a aquestes

actuacions ja que hi ha un pressupost tan important i que a més

vostè ho diu. Idò ho reorientem, per ventura és veritat que no

se poden fer tantes escoles en un any i se pot reorientar a

millorar determinats programes. Jo crec que això és una manera

que no té perquè menysprear.

I ja per acabar dir que nosaltres consideram que aquests

pressuposts, que efectivament tenen qüestions positives, també

creim que allò que no se pot fer és que se plantegi que el

Govern del Partit Popular li dóna tanta importància a

l’educació i precisament a allò que desgraciadament dóna més

importància dins l’educació sigui a les obres i al ciment.

Nosaltres voldríem que l’educació fos d’una altra manera, per
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exemple se donessin moltes possibilitats a àmbits educatius que

no anessin exclusivament en aquesta línia. 

Per tant, per tot això li hem fet l’esmena a la totalitat i per

això farem després les esmenes, sabem que no n’han acceptada

cap, però que presentarem les esmenes parcials per creure que

aquests pressuposts haurien de millorar en l’àmbit que jo els he

explicat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup

Parlamentari PSM el Sr. Eduard Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, en primer lloc vostè ha dit que hagués volgut un

debat cordial, si volia un debat cordial no faci uns pressuposts

així. Sincerament aquests pressuposts s’obliden de les

necessitats reals dels centres i els centres és el que en perceben

i el que ens comuniquen. Vagi pels centres, o enviï algú, perquè

a vostè per respecte no li deuen dir.

Per altra part repetir per activa i per passiva que no ens

entén a nosaltres, no ens entén. A mi me fa l’efecte Sr.

Conseller que el que vostè no entén és el món de l’educació, li

ho dic seriosament, me sembla que no l’entén. Vostès no han

sabut establir prioritats i açò és el problema. I per altra part Sr.

Conseller, no ens amenaci, ni jo, ni la Sra. Alberdi tenim cap

por de..., com ho ha dit? “Les s’haurà de veure amb mi”. Me

sembla que açò no és un llenguatge parlamentari. Jo repetesc

aquí que vostès no s’han mogut per interessos educatius, s’han

mogut per interessos de lluïment, en un futur amb (...)

electorals, però de moment amb interessos de lluïment. I

repetesc aquí, no ens amenaci.

Més coses, a veure, jo sé quant s’han fet aquests pressuposts

Sr. Conseller, ho sé perfectament. Ha estat un estira i arronsa,

un repartiment de sants, de cromos entre les distintes direccions

generals i la que menys ha pogut menys se n’ha quedat. Ha anat

així, ho sabem tots, no emporta ens ho amagui. Per cert un

incís, obres, li ho vaig dir el primer dia, faci les que obres

públiques per a centres educatius que trobi, amb prioritats, no

per qüestions electoralistes, a l’ajuntament que ens demana açò

perquè és nostre li farem. Obres per a centres públics, d’acord,

no hi tendrem cap problema. Però per favor, no faci

demagògia, no ens posi com un exemple l’electrificació de

s’Horta. A Menorca, vol que li digui les electrificacions que

vàrem fer que jo recordi, Es Castell, Es Born, Antoni Juan,

Verge del Carme, exemples, vostès no en fan, nosaltres en

vàrem fer. Res més, d’acord.

El que passa és que no ens ha contestat a totes les qüestions.

Formació del professorat, baixa o no baixa el pressupost de

formació de professorat? És important o no és important? Per

cert, que vostè a comissió ens va dir textualment: “jo estaria

dispost, açò ha quedat desfasat, a acceptar una esmena per

arribar a algun tipus de transacció. La nostra pretensió és que

les necessitats quedin més o manco cobertes en formació del

professorat”. És a dir, que va reconèixer que a la formació de

professorat hi havia hagut una gran baixada i que per tant,

havíem de fer alguna cosa. Esperarem i ho farem a les esmenes

parcials.

El Pla de xoc, sí que ha augmentat en política lingüística,

però el que vostè no ha fet, com va dir, és un gran esforç

inversor, està gastant 1 milió d’euros menys que el 2003. De

gran esforç inversor res, anar passant, una pujada per anar

passant. No ens ha dit res dels programes eliminats de

normalització lingüística a l’àmbit escolar, ni de suport a les

APIM, no ens ha dit res i jo crec que són temes prioritaris en

l’educació i que vostè no té en compte.

Podria seguir, dotació de centres. A veure, vostè va dir que

hi hauria un augment en els centres, és que jo he augmentat un

2,8%. Sr. Conseller, l’augment de l’IPC no és un augment

substancial per deixar contents als centres, que els han tengut

una pila de mesos sense cobrar. A més, li faré una cosa, vostè

digui i es comprometi aquí davant, que almanco a tots els

centres els pujaran un 2,8%? Ho vull veure.

Finalment miri Sr. Conseller, els temes fonamentals, atenció

a la diversitat, immigració, com respondre al repte de la

immigració, tots els grans estudis diuen que és el gran repte de

l’educació i vostè no hi ha dedicat en la rèplica ni mig minut.

No ens ha dit res i ja és simptomàtic de les prioritats que té

vostè a l’hora de xerrar aquí i a l’hora de fer pressuposts.

No m’allargaré més, me semblen preocupants aquests

pressuposts per dos motius, perquè no han encertat en les

prioritats, per la forma que s’han fet i perquè se justifiquen en

temes que són importants també, però que no substitueixen els

altres. Les obres no substitueixen la política educativa.

En definitiva, jo ahir dins l’avió vaig llegir un titular d’un

article, la directora de l’Oficina d’Educació de la UNESCO,

Cecilia Braslavsky deia: “la calidad de la educación no

depende de cuánto se invierte, sino en qué se gasta”. Per un

moment li assegur que em pensava que ratllava de vostè.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula la Sra. Rosa

Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller té raó, no he parlat de

la Universitat, la veritat és que m’ho he deixat perquè li volia

dir que efectivament i m’ha semblat després oportú haver-ho

deixat perquè li volia dir que en realitat no puja un 21% el

pressupost, sinó només un 10 i busques. I jo no ho he dit

perquè m’ha semblat que no valia la pena perquè hi ha hagut

realment un esforç per part seva i me semblava que això era

suficient. Però com vostè sap també es cobrava el complement

autonòmic, que són 2,4 milions, i ara el que han fet és posar-lo

aquí, que es cobri d’alguna manera i que estigui a educació.

Una mica la mateixa trampeta que allò que ja li hem dit.
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Quant a l’IBISEC Sr. Conseller, jo tenc la costum.., vostè

em va dir a una pregunta parlamentària que jo no havia estat a

la comissió en la qual s’havien presentat els pressuposts. És

cert, i és en aquesta comissió, perquè quan no puc anar a un

lloc el que faig és llegir-me totes les actes de les comissions i

m’ho vaig llegir amb molta atenció, sàpiga que m’ho llegesc

tot, som molt aficionada a llegir i m’ho llegesc tot. I sàpiga que

aquí és allà on vostè va dir precisament que dubtava de què es

poguessin gastar aquests 55 milions i que és allò que jo he fet,

dir exactament el que va dir vostè, executar aquest any. I és

interessantíssim que vostè critiqui precisament pressuposts

d’anys anteriors a aquesta legislatura perquè no se tenien

compte l’executat. El que jo li he dit Sr. Conseller és que

precisament una de les esmenes més importants que he fet ha

estat perquè vostè no s’ha mirat el que tenia executat, el que

tenia executat en relació al funcionament corrent dels centres,

perquè el juny tenia gastat el 99,8% i a vostè li faltaven 3,7

milions per acabar aquest any amb els diners suficients. 

Vostè diu que nosaltres el sorprenem. A mi també m’ha

sorprès moltíssim vostè aquest quadrimestre que fa que estic de

portaveu d’educació del Partit Socialista. M’ha sorprès dues

vegades, la primera quan va posar en evidència davant

d’aquesta cambra que el seu Govern li havia tret els diners

bàsics de l’educació i vostè no ho havia pogut evitar. I després

me va sorprendre molt en la meva darrera pregunta en el ple,

quan va dubtar de què jo li havia pogut tenir confiança. Sr.

Conseller, jo li vaig tenir confiança, li vaig tenir confiança no

des de la perspectiva de què per descomptat que vostè faria les

coses com jo crec que s’han de fer, sinó confiança de què li

donaria a l’educació la importància que té i confiança encara

més bàsica en la seva capacitat per resoldre un problema.

Realment li tenia confiança, com supòs que li tenia molta altra

gent, però m’ha decebut perquè durant tot aquest any ha vengut

confonent de forma reiterada i interessada els termes consens

i aprovació parlamentària. Vostès ofereixen un debat per

arribar a un consens i acaben caient en el més fàcil i el més

inútil, fer que el Parlament aprovi coses en les que vostès estan

sols. Li torn recordar Sr. Conseller, que si hi ha algun indret

allà on no se pot anar tot sol és en l’educació. 

L’educació és una responsabilitat de tots i no es pot

confondre consens i aprovació parlamentària. No ens vulgui

confondre el que és un debat en organitzar un congrés,

organitzar un congrés és lloable, però no és de cap manera un

substitut del debat. La comunitat educativa ha demostrat

sobradament el seu interès en participar activament en tot allò

que té a veure amb l’educació i la seva reforma. Nosaltres ja

hem perdut una oportunitat, ja ens ho ha fet perdre. Nosaltres

li vàrem proposar que fos el Parlament la seu del debat sobre

l’educació i vostès varen demostrar el seu tarannà, els seus

valors rebutjant la proposta i presentant una proposició que

retorna als aspectes més contentats de la LOCE. Li deman que

no ens faci perdre més oportunitats, promogui de veritat el

debat i si més no, escolti el que li diu la comunitat educativa,

que ben segur és la que sap les necessitats i les prioritats. Ho

han demostrat manifestant-se aquest quadrimestre tot el que han

pogut. 

Nosaltres, ja ho he argumentat amplament, creim que els

pressuposts que ens presenten no resolen els problemes de

l’educació, ni promouen de forma suficient la nostra cultura.

Precisament per això, estarem especialment atents i si tot va bé,

aquí ens tendrà per anar a valorar amb les seves actuacions i les

dades que es produeixin la idoneïtat del pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré

també donar resposta a allò que han dit en aquesta segona

ronda. Jo en primer lloc sí que vull dir que jo tengui un to per

ventura vehement i enèrgic, segurament excessiu en algun

moment, no té cap pretensió de molestar ningú, però

naturalment el debat polític se mou, jo crec que dins el respecte

i me sent obligat a dir les coses com les veig. Naturalment jo la

insinuació de què aquest pressupost no serveix als interessos

generals no la puc acceptar, i ho han d’entendre. Segur que no

ho acceptaria ningú que estigués en el seu sa judici i presentés

un pressupost, com no l’acceptarien vostès en realitat, perquè

un sempre estigui en el bàndol que estigui intenta fer, s’ha de

pressuposar-ho així, les coses el millor que pot, el millor que

sap, amb la màxima dedicació, intentant tenir cura de totes les

necessitats i que efectivament són moltes en el món de

l’educació, que és tan com dir el món de la societat, són moltes

i molt males de resoldre perquè efectivament vivim en una

societat en conflicte, una societat amb tensions, amb dificultats

larvades que afloren a l’escola moltes vegades. 

És possible que jo no entengui el món de l’educació. No

tenc un interès extraordinàriament explícita per entendre tots

els detalls del món de l’educació, jo no som docent, ni

pedagog, ni tenc vocació i a més, admir la vocació de la gent

que és docent i la gent que té vocació d’ensenyar. Jo no la tenc

i per tant, si m’hagués dedicat a això hagués estat un mal

ensenyant. Jo estic en aquesta responsabilitat perquè el

President ha pensant que podia tenir la seva confiança per

desenvolupar els recursos i per posar en marxa determinats

processos que s’estan impulsant, contràriament a allò que

vostès poden pensar, jo crec que d’una forma molt coherent i

atenent unes demandes socials que són certes, que nosaltres

creim que existeixen i que se’ls ha de donar resposta. I

naturalment sempre se podrien dedicar més a tot. Que el

transport públic no és suficient, idò segurament no, segurament

hi hauríem de dedicar més recursos, un 7% de creixement no

basta. Que els centres esperarien alguna cosa més que un

creixement vegetatiu, també és veritat, clar que sé que és

veritat. Això no sé si ha estat una certa conya, amb perdó, dir-

me que no s’atreveixen a dir-m’ho. Jo crec que no se callen res,

m’ho diuen absolutament tot, almanco jo tenc aquesta

percepció i a vegades d’una forma que a un tampoc no li fa

massa ilAlusió que li diguin. La veritat és que crec que m’ho

diuen tot, jo tenc la idea de què m’ho diuen absolutament tot,

coses de vegades no massa agradables, però en fi, així són les

coses i s’ha d’entendre que això és normal.

És a dir, se fa un esforç en inversió Sra. Rosselló perquè hi

ha una necessitat d’invertir. Vostè ha explicat un cas pràctic

que l’afectava a vostè, que feia classes a un lloc de molta

dificultat. És que a les Illes Balears hi ha moltes situacions com
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aquesta, allà on no hi ha els mitjans necessaris, allà on no hi ha

els recursos necessaris i aquesta és una qüestió que naturalment

podem establir una prioritat respecte a això. Algú pot pensar

que és més important dedicar recursos a la formació del

professorat, a la formació contínua i algú pot pensar que és més

important donar les infraestructures necessàries, posar la

calefacció que vostès posaren, sense dubte a molts de centres,

i la calefacció i enllumenat que nosaltres hem posat a molts

d’altres i com també posaran els que venguin després.

Naturalment decidir és repartir els recursos de la manera que

pareixi més necessària.

Vostè m’acusa Sr. Riudavets de no haver parlat de la

diversitat, dels nouvinguts i que per tant, aquest és un tema que

no m’interessa. Res tan enfora, jo visc amb molta preocupació

i seguesc de molt prop totes les evolucions d’aquestes qüestions

i creim que hi dedicam els recursos que són possibles. Vostè no

parlat de cultura pràcticament en la seva intervenció i jo no

l’acús a vostè de no està interessat per la cultura de les Illes

Balears. Senzillament estam limitats pel temps i no podem

parlar tots del que ens agradaria parlar.

Sra. Diputada del PSOE, miri nosaltres no feim trampetes,

nosaltres feim el pressupost amb rigor i serietat i si creix perquè

s’inclou el complement que abans no sé per què no s’incloïa si

s’havia de cobrar, és una cosa insòlita. Però en fi, ara s’inclou

i una part d’aquest creixement és aquest concepte, a mi no

m’importa reconèixer-ho, perfecte. Crec que en cap moment he

dit que aquí feim meravelles i filigranes. Jo dic coses que són

certes i és que creix aquest percentatge del pressupost dedicat

a la Universitat, com també creix la inversió a la Universitat per

donar resposta definitiva a les demandes de construcció del

campus, amb un pla d’inversions que s’ha pactat aquesta

legislatura i la que ve per poder desenvolupar totes les

necessitats.

Bé, vostè m’atribueix que jo he dit que no gastaríem els 55

milions d’euros. Jo vaig dir i si no ho vaig dir així... En fi, el

que vaig voler dir en tot cas, és que jo havia tengut una

negociació dins el propi departament i un debat molt intens

dins el propi departament perquè crec que aniria molt en contra

de nosaltres dins el conjunt del Govern com a Conselleria

d’Educació que després de pressionar molt per aconseguir uns

recursos no fóssim capaços de gastar-los. Quedaríem en un

lloc, sincerament, difícil i trist. Per tant, hi va haver un debat

molt intens, una avaluació molt acurada de la capacitat que

teníem o no de gastar aquests recursos. Naturalment tampoc és

una decisió que jo hagi pres, però bé, l’assumesc naturalment,

però aconsellat pels tècnics, per la gent que du aquestes

estratègies perquè creuen que amb l’IBISEC i la capacitat de

maniobra de l’IBISEC ho podem fer i me cregui que és una

necessitat.

Bé, a mi me sorprèn que digui que l’he sorprès, sobretot que

l’he sorprès contant la veritat. Escolti, jo sempre dic la veritat,

si aquí se va suscitar el tema de què uns recursos del nostre

pressupost havien estats trets pel fons de contingència, a mi no

me va importar reconèixer-ho, a mi no m’importa, la veritat és

la que és. “La verdad os hará libres” de San Pablo. Per tant,

ja ho sap, a mi m’interessa molt la veritat, tota la veritat perquè

hagués estat molt fàcil anar dient pel món que els doblers no

arribaven als centres, que els doblers s’havien gastat en altres

coses i els centres no havien tengut aquests doblers. Això no és

veritat, jo puc acceptar que els recursos varen arribar tard, però

no que no han arribat i aquesta mitja veritat s’ha exprimida, no

és que s’hagi utilitzat, és que s’ha exprimida, no ho dic per

vostè específicament, ho dic per un món molt concret d’opinió

i molt específic dins el món de l’educació, s’ha exprimida i s’ha

emprada, sincerament ho dic aquí amb tot el respecte per a

tothom, d’una forma malèvola perquè no obeïa a la veritat. I la

veritat és que aquests recursos varen ser detrets, aquests

recursos han tornat amb dificultat a la conselleria i que al final

han acabat allà on havien d’acabar. Això és el que jo estic

disposat a reconèixer, res més. Insistesc que m’interessa la

veritat.

Acab Sr. President perquè he sobrepassat el temps, només

amb una intervenció que no havia recordat dir a la meva

intervenció, però que la diputada del PSOE m’ha obert un poc

els ulls en el tema del debat, o oferir consens. Jo només vull

lamentar que alguns ja hagin desqualificat aquest consens abans

de què se convoqui realment un congrés, no és veritat? Jo ja he

llegit i sentit opinions de què això serà una excusa més del

Govern..., en fi, no ho vull qualificar, però naturalment per dur

a terme els seus obscurs interessos. Res més enfora, pretenem

fer un debat polític de fons, però no només de polítics, a posta

crec que la seu parlamentària sigui el lloc d’aquest debat. Un

debat participat per experts, educadors, pares, gent de la

societat. Crec que tots som conscients a més de què el

problema de l’educació gira al voltant de la societat, no només

dels educadors, no només dels centres, no només del conseller,

no només dels diputats, és un debat que afecta tota la societat.

Jo accept moltes de les coses de la diagnosi que ha explicat la

Sra. Rosselló i que faig meus perquè coincidesc en molts d’ells

perquè efectivament tenim una societat carregada de tensions

socials i que naturalment... sí, ja pot riure, però la Sra. Rosselló

ha començat a anar pel bon camí i això...

(Rialles)

...és una cosa que hem de subratllar en aquesta cambra. Sr.

President, moltes gràcies per la seva generositat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel torn en contra té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputats. Sr. Conseller,

creim que el projecte de la secció 13, Conselleria d’Educació

i Cultura és una proposta coherent, carregada de raons, d’euros

diria jo, per emprendre la consolidació del projecte educatiu

que la majoria de la societat de les nostres illes vol. L’aposta

per la qualitat que està fent el Govern de les Illes Balears, amb

la conselleria al front, és més que clara, jo diria que és

contundent i es demostra és que el pressupost passa de

gestionar més de 461.000 euros a gestionar-ne 613.000 amb un

augment de 152 euros. Vull recalcar aquestes xifres perquè crec

que no són banals i no són poca cosa, crec que han de tenir la

importància que pertoca i han de ser conegudes suficientment

per a tothom.
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 L’objectiu que impulsa presentar aquest projecte no és altre

que concentrar tots els esforços en la consecució d’un sistema

educatiu de qualitat que contribueixi a proporcionar els

coneixements, les competències, les actituds i els valors

necessaris per aconseguir una ciutadania madura, culta i en la

que es valori l’esforç, la responsabilitat personal i la cooperació

amb els altres, com a eixos de l’acció educativa. La base d’una

societat moderna és l’educació i amb aquest pressupost es fa

una aposta clara per aconseguir aquests objectius que li

esmentava abans.

Quines són, però, les línies mestres d’aquest pressupost?

Quines són les xifres? Ja ho ha exposat el conseller, tan en

comissió com ara fa un moment, però no em resistesc a fer un

breu repàs sobre el que jo crec més important, donant per entès

que estam davant un conjunt d’iniciatives sempre limitades a la

disponibilitat pressupostària, però molt importants per a

l’educació i la cultura de les nostres illes. S’ha dit que la

formació permanent del professorat no creixia, mentida, creix

un 2,5. Vull destacar l’augment de la Direcció General

d’Universitats que ha fet un esforç molt important amb un

augment de la transferència nominativa de més de 46 milions

d’euros, la qual cosa suposa un increment del 22%, vull

corregir aquesta xifra també, amb el qual es financen nous

estudis, pagaments de triennis i quinquennis als professors, jo

supòs que els senyors de la meva esquerra coincideixen amb mi

que és important pagar aquests conceptes, mentre que les

transferències de capital augmenten un 3,9% per poder pagar

les plurianualitats ja contretes en anys anteriors. Per tant, en

termes generals, la ràtio de despesa per alumne implica pujar

un 11%.

En el programa 422A s’hi destinen més de 351 milions

d’euros, el professorat creix en 194 docents respecte de l’any

2003, i també s’ha de destacar la voluntat de reduir el nombre

d’interins, i la xifra que es planteja, passar en torn al 30% al

qual ens trobam avui en dia a una xifra molt menor significaria

començar a donar passes en l’estabilitat d’aquests

professionals. Pel que fa a l’educació concertada volem

destacar el programa propi que ens mereix també tot l’interès,

ascendeix a més de 109 milions d’euros i es posa en marxa un

procés d’equiparació retributiva del personal del sector

concertat, llargament desitjada, com el del sector públic, fruit

d’un important pacte que vull recordar que l’anterior govern no

va saber o no va poder tancar.

També augmenten els programes de tecnologia de la

informació, on es fa un esforç molt important, passant

d’1.600.000 euros a 1.700.000, és a dir un increment d’un 10%,

llançant la Intranet educativa que permeti una millor

comunicació entre els centres.

També la Direcció General de Planificació i Centres

augmenta quant al transport escolar -vull destacar-ho, més d’un

7% i arriba a més de 100 milions d’euros. La Direcció General

de Cultura creix en 1,7 milions d’euros, és a dir, més d’un 25%

del seu pressupost i destaca especialment el programa Viu la

cultura, amb un 19% per millorar el coneixement de la nostra

cultura arreu de les nostres illes i fora.

Una fita molt important és la posada en marxa de la

Biblioteca Pública de Palma, amb una infraestructura moderna

i molt necessària per a la nostra comunitat i que esperam que es

converteixi en un centre de referència cultural i intelAlectual de

primer ordre. També creix la Biblioteca Pública de Maó en un

8,8%, la de l’Arxiu del Regne de Mallorca en un 9,5%, el

Museu de Mallorca en un 8%, el Museu del Puig dels Molins

en un 18%, el Museu d’Eivissa en un 7%.

La Direcció General de Política Lingüística en temes

globals creix un 12%, les xifres canten, l’augment del COFIU

per a la consecució de la millora de les infraestructures

educatives de la Universitat, amb l’ampliació de l’edifici

Ramon Llull, amb l’ampliació de l’extensió universitària de

Menorca, amb la reforma de l’edifici de Ca n’Oleo, amb

l’ampliació del centre de tecnologies de la informació, amb la

reestructuració de la Biblioteca de la seu de l’extensió a

Eivissa, tot això suposa un augment molt important.

L’IBISEC, ho direm una vegada més, 56 milions d’euros,

suposa un impuls a un ambiciós pla d’inversions, amb el nou

institut de secundària a Sant Antoni de Portmany, de

Portocristo, la reforma de l’institut de sa Pobla, el nou colAlegi

de primària de Valldemossa, l’ampliació del Conservatori de

Palma, etc., etc. Tot això, centres públics, senyores i senyors.

L’Institut d’Estudis Baleàrics, un organisme que ajudarà a

impulsar la nostra cultura, els nostres artistes arreu de les

nostres fronteres, passa a gestionar 750.000 euros davant els

217.000 euros que gestionava anteriorment. Això suposa una

passa qualitativa en la gestió de la projecció de la nostra cultura

fora de les nostres terres.

I els vull dir una altra cosa, si Madrid hagués complert la

seva paraula, si Madrid hagués donat forma al que havia

promès al conseller d’Educació, avui en dia aquests pressuposts

molt probablement s’haurien pogut millorar o, de qualsevol

forma, les inversions, els doblers destinats, tant des de la

Conselleria d’Educació i Cultura com des de l’Estat, haurien

estat superiors. Per tant, faig una pregunta molt directa a la

portaveu del PSOE, què en pensa vostè, d’això?, què en pensa

de la paraula donada i no complerta per part de la ministra?

En definitiva, jo entenc que s’agafen a qualsevol excusa per

tal de mantenir qualque tipus d’argument per justificar un no a

aquests pressupost, tasca que reconec difícil, ateses les xifres i

els objectius que es plantegen al llarg d’aquest projecte. No

podem, per tant, acceptar l’esmena a la totalitat que presenten

els diferents grups parlamentaris. Sr. Conseller, el model que

a la comunitat autònoma està implantant és el correcte al nostre

entendre, és el que la majoria de gent d’aquesta comunitat vol

i és el que el Grup Popular impulsarà perquè creim que és la

millor eina per afrontar les demandes i els problemes de

l’educació a les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de rèplica, té la paraula per

part del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, la Sra. Margalida

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè crec que els

arguments ja s’han esmentat abans, però recordar una vegada

més que, així com ja hem dit que efectivament augmenten

aquests pressuposts, jo ara faré també una relació d’on

davallen. Els programes que afecten actuacions molt

importants, com són els 421B i 421K, educació de 0 a 3 anys,

alumnat amb necessitats educatives especials, atenció a

l’alumnat amb risc d’exclusió escolar, educació per a la salut,

per a la pau i, per tant, per a tots aquells valors transversals,

baixen. El programa 421G, de formació professional, baixa un

2% i baixen sobretot les transferències corrents precisament a

ajuntaments i a associacions empresarials per convenis, que és

una via bàsica que entenem que s’ha de potenciar per tot el que

fa que la formació professional tengui un camí i a més una eina

important.

El programa 421, formació permanent del professorat, es

retalla en un 6%, i es dediquen 30.000 euros més quan el

mateix conseller ja va dir que havien augmentat d’una manera

important i significativa el nombre de professors. Per altra

banda, respecte del programa 421E, de normalització

lingüística a l’àmbit escolar, senzillament desapareix, tot i que

pot ser que estigui a un altre lloc. El programa 421C,

planificació educativa, es retalla un 9,5% i es destinen menys

doblers que el 2003. I, així com també s’ha esmentat a un altre

moment, el programa 423C de les ajudes a les APIMES també

baixa.

Per tant, crec que el que volem dir és que és cert que es

produeix un increment, però que es basa molt en el que també

ja hem esmentat de manera repetida, que és en construcció de

nous centres educatius, molt bé que es construeixin, però

sobretot s’ha de construir educació i l’educació també es

construeix dins les escoles, dins els centres educatius i posant

tots els programes i tots els elements bàsics perquè realment la

qualitat de l’educació sigui un element on el procés

d’ensenyament-aprenentatge sigui un element fonamental, de

primer ordre i de primera magnitud, i, per tant, creim que

aquests pressuposts han perdut l’oportunitat per poder fer això

i que l’augment del 32% anàs a augmentar aquests programes

que nosaltres entenem que, al cap i a la fi, demanin-ho a

qualsevol professor o professora i sé cert que els dirà que

efectivament això és l’important, sense (...) que hi hagi escoles

i que el professorat pugui fer escola en condicions i els alumnes

també estiguin en condicions a l’hora d’anar a escola.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, la veritat és que no

sabem bé com contestar-li, perquè vostè ha fet dues coses, per

una part llançar encens, botafumeiro a la Conselleria

d’Educació i, per l’altra, simplement fer una reversió de

Secretaria General Tècnica i exposar els programes que ja tots

havíem llegit i havíem sentit explicar diverses vegades.

Si més no, un parell de puntualitzacions. Bé també ha inclòs

una pregunta adreçada a Madrid que, com comprendrà,

nosaltres no la podem contestar, encara que també reivindicam

que es donin explicacions en tot el que sigui necessari.

Unes quantes puntualitzacions. A veure, vostè diu que

aquests pressuposts, paraules textuals, són una aposta clara per

l’educació, idò no, nosaltres consideram que són una aposta

molt embullada, sense criteri, sense prioritats i que, a més, no

respon a les necessitats reals, el nostre model educatiu no és el

seu, és així. També consideram que és més aparent que real, ja

que les quantitats són pràcticament les mateixes que l’any

passat, però hi han inclòs el deute de tots aquests anys des que

tenim competències, el deute que duim acumulat s’ha inclòs

dins els pressuposts. Però el que sí ja m’ha mort és el tema de

formació professional, miri, jo som de lletres, però m’ha

obligat a tornar a fer una resta per si m’ha via equivocat; en

formació del professorat es gasten 72.000 euros menys que

l’any passat, he fet la resta aquí, ara mateix i amb els

pressuposts davant, per veure si m’havia equivocat. No sigui

aquí davant que pugen perquè no és cert.

I ja per acabar una darrera cosa, el conseller abans ha dit

que érem molt malèvols, mai tan malèvols com van ser vostès

en segons quins temes a la legislatura anterior.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. No ens posarem d’acord, Sr. Gornés,

perquè partim de marcs conceptuals i d’ideologies

completament diferents. Tenim un concepte diferent de

l’objectiu de l’educació i de l’objectiu de la cultura, ambdues

ens semblen eines fonamentals per al desenvolupament de la

nostra societat i per això li fem una esmena al seu pressupost a

la totalitat.

Torn a repetir el que ja he dit, no em sembla que els

pressuposts serveixin per atendre les necessitats de la nostra

societat. Sr. Gornés, no creix el pressupost de formació del

professorat, creixen algunes partides, però el conjunt decreix,

davalla. No creix l’atenció a la diversitat, no creix tot el que li

hem dit que no creix, no creix, és així, faci els comptes com

vulgui, és que jo els he fet, com el Sr. Riudavets i com la Sra.

Rosselló, de totes maneres. I el que més em preocupa és que no

han servit de res els problemes que hem tingut perquè no els

hem fet reflexionar per canviar el seu pressupost. Li he dit al

Sr. Conseller que l’executat del pressupost de funcionament

dels centres no era suficient per acabar l’any, i això no ha servit

perquè es corregeixi, es continua pujant un 2,8% quan es

necessitava pujar 3.700.000 euros.

I, per descomptat, Sr. Gornés, i tant que puja la concertada,

el que ens demanem és per què no puja tant com puja la

concertada, l’escola de titularitat pública, això sí que no ens ho

sap respondre.

No vull allargar-me més i, quant als incompliments, aquesta

pregunta que m’ha fet directament, a mi em sembla que hem de
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parlar d’aquí, però és igual, jo també els contestaré, quant als

incompliments, Sr. Gornés, mentre vostès vulguin fer una

política victimista i d’anar a parar la mà a Madrid no ens hi

tindrà, al seu costat; quan vulguin fer una política de buscar

solucions i acords, jo no estic d’acord amb cap incompliment,

ni amb els d’ara ni amb els de fa vuit anys, de cap manera, per

tant quan vulguin fer polítiques que vulguin cercar acords i

tenir corresponsabilitat, ens tindran al seu costat. Li ha dit la

nostra portaveu ja al Sr. Matas. Ho haurien de saber-ho, vostès.

Per últim, Sr. Gornés, el que discutim és el seu pressupost,

i aquest és el que vostè pretén justificar i, per ara, no ens ha

contestat a cap de les preguntes que li hem fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi. Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Torn a insistir, Sra. Diputada del

PSOE, vostè no m’ha respost a la pregunta perquè no té

resposta, quan un ministre, una ministra dóna la paraula se

suposa que la dóna amb coneixement de causa, quan un partit

polític es presenta a unes eleccions amb un programa electoral

on promet un ordinador per a cada dos alumnes, un ordinador

per a alumnes a secundària i a la universitat, una acció gratuïta

a Internet en tots els casos, gratuïtat dels llibres de text als

centres docents, sostinguts amb fons públics i aquests

conceptes es prometen al conseller d’Educació i no vénen ni

reflectits als pressuposts de l’Estat ni veim cap perspectiva de

donar compliment a aquests conceptes, què li diu vostè a això?

Els pressuposts de la comunitat autònoma o les inversions

o els doblers destinats a la comunitat autònoma haguessin pogut

ser molt superiors si Madrid hagués atès les promeses

realitzades a aquesta comunitat autònoma que s’han incomplert

reiteradament, per tant jo crec que aquesta actitud és rebutjable

del tot, com és rebutjable que vostès diguin que els pressuposts

d’aquesta comunitat autònoma no atenen la realitat educativa

de les nostres illes. No vull recordar, senyors diputats, la

despesa supèrflua, banal que el pacte de progrés realitzava a

l’anterior legislatura, o hem de recordar auxiliars administratius

contractats a Perpinyà per fer no sabem ben bé quines feines?

O bé, sí que ho sé, però per vergonya no ho vull dir. És aquesta

l’actitud que es demostra amb les xifres que canten.

Sr. Riudavets, les xifres són asèptiques i jo li he fet un relat

del que jo he pogut veure i he pogut deduir dels pressuposts,

per tant segurament quant a l’argument polític no ens posarem

d’acord, però les xifres són les que són i són les que jo li he dit

i torna insistir que són així.

I, evidentment, estam davant dos models, dues formes de

concebre l’educació, el model LOGSE, antiquat, desfasat, i el

model de la Llei de qualitat de l’ensenyament educatiu, que és

el que defensa el Partit Popular de les Illes Balears ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, silenci.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Una aposta decidida per millorar la qualitat de l’educació

i que, vostès fan una passa enrera, això sí, amb un consens i un

tarannà enorme paralitzant el decret que desenvolupa totes

aquestes normes que nosaltres creim prioritàries i molt

importants per millorar la qualitat de les nostres illes. Aquesta

és l’actitud que tenen vostès, aquest és el model desfasat que

defensen vostès, no el volem, no el volem aquest, defensam la

qualitat que demanden realment els ciutadans i les ciutadanes

de les nostres illes i, per tant, torn a insistir, la seva esmena a la

totalitat no té absolutament cap fonament.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Efectivament hi havia control, el

vicepresident primer li controlava el temps, encara li faltava un

minut i mig. 

Senyores i senyors diputats, passam al debat 6 de globalitat,

agrupació dels programes d’educació 421A, B, C, D, G, K,

422A, B, 423A i 423B. En primer lloc, passam a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a les seccions

incloses al present debat. Per la qual cosa, té la paraula la Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Després d’aquest debat tan emotiu,

sobretot perquè sempre surt Madrid enmig, a mi m’agradaria

que es calmassin i parlassin de les Illes Balears, que és on som,

hem presentat 8 esmenes parcial que van en la línia exposada

a l’esmena a la totalitat que abans hem defensat. L’objectiu de

totes aquestes esmenes és dedicar més pressupost, ja ho he dit

i ho he repetit, a tots els programes que milloren l’atenció

educativa a l’alumnat, des de l’augment als serveis educatius,

els ajuts i els programes d’atenció a la diversitat i, per tant, amb

tota aquesta ampla vessant, així com també els programes de

formació professional i tots aquells que al nostre entendre són

peça clau per millorar la qualitat educativa i l’atenció a tot

l’alumnat, sense cap exclusió i a partir de les necessitats reals

del nostre entorn social, econòmic i cultural.

Consideram necessari augmentar les partides

pressupostàries que fan referència a l’etapa educativa de 0 a 3

anys, és una realitat i una necessitat, cada vegada hi ha més

gent que requereix que aquesta etapa educativa tengui unes

possibilitat o que hi hagi un pressupost destinat a aquesta

qüestió. Dia a dia creixen les necessitats educatives, ja no

farem referència a l’Anuario Social de España 2004, ja s’ha dit

per altra banda, però mentre aquestes necessitats educatives

augmenten nosaltres creim que s’ha de donar augment en els

pressuposts. Plantejam, per tant, augmentar les transferències
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a les corporacions locals, per poder millorar les escoletes

infantils de 0 a 3 anys mentre no hi hagi una implantació a les

escoles d’aquesta etapa, almenys millorar les condicions i

actuacions a través dels ajuntaments, creim que hi hauria

d’haver més pressupost. En la mateixa línia, i també a causa de

les necessitats que cada dia són més nombroses o augmenten

més a la població escolar i, com he dit també abans, per dotar

tots els centres públics de menjadors escolars i també dels que

ho necessiten. De transport, plantejam, dues esmenes, una amb

la clara intenció de millorar el transport escolar, que també és

un àmbit educatiu i obligatori en alguns casos, així com ampliar

l’oferta de menjadors escolars, sobretot en els centres de

primària.

En els programes 421B i 421K que afecten els programes

referits a la intervenció anterior, han tengut una baixada

pressupostària, nosaltres plantejam de forma clara augmentar

les transferències corrents als ajuntaments per poder dur a

terme actuacions per evitar el problema de l’abandonament

escolar, ja hem dit i tots els grups parlamentaris així ho

comparteixen, almenys pel que hem sentit en aquesta cambra,

la greu situació del fracàs escolar a les Illes i que ens trobam en

el rànquing d’abandonament de l’escolarització abans de la

seva finalització. Per això hem de fer un esforç molt important,

per això hem plantejat aquesta esmena que permet també la

participació d’altres administracions públiques, en aquest cas

d’ajuntaments, per fer una tasca més coordinada i més

transversal des de les distintes institucions.

També plantejam augmentar les actuacions en programes

d’intervenció socioeducativa i facilitar la integració social i

educativa sobretot de l’alumnat amb major risc d’exclusió

escolar o de major risc en qualsevol situació, no sal dir que a

les Illes Balears hi ha un nombre important d’aquesta realitat i

per això plantejam que per intentar aquesta societat més

integradora, participativa i democràtica és necessari augmentar

en quantitat i qualitat tots aquests programes d’intervenció

socioeducativa.

Plantejam també una esmena al programa 421G de

formació professional, el diagnòstic és molt clar, és clara la

manca de qualificació professional de molts treballadores i

treballadores, i sobretot que és una qüestió que tots coneixem

el que suscita, a l’alumnat sobretot en etapa adolescent, el fet

de poder cobrar pocs doblers a final de mes i això fa que

realment vagin al mercat laboral molt abans que tenguin una

qualificació per fer-ho. És un calm dels sindicats i dels

empresaris respecte de millorar aquest àmbit de formació, per

tant plantejam que hi hauria d’haver un augment del 32,9% que

hi ha en general, que hi hagi un augment sobretot en les

transferències corrents a ajuntaments i associacions

empresarials per a convenis que resulta una via bàsica per

potenciar la formació professional.

També plantejam un augment pressupostari per millorar les

actuacions educatives respecte de la formació professional i per

dur endavant aquestes actuacions conjuntament amb les entitats

locals.

Per altra banca, les dues darreres esmenes les hem presenta

al programa 421D sobre la formació permanent del professorat.

Aquest programa es retalla en un 6% respecte dels pressuposts

del 2004. Entenem que la formació permanent del professorat

és bàsica per assegurar una vertadera qualitat del sistema

educatiu, el professorat és la peça clau de l’educació i, per tant,

entenem que aquesta formació permanent i constant ha

d’augmentar de forma considerable perquè el món canvia, el

professorat cada vegada necessita uns majors coneixements i,

sobretot, de posar-se més al dia en qüestions fonamentals que

li permetin la seva millor formació repercuteixi en una millora

respecte del seu procés d’ensenyament a tot l’alumnat. Així

presentam dues esmenes, les dues amb l’objectiu d’augmentar

el pressupost destinat a millorar la formació permanent del

professorat i tal com vàrem dir a la comissió, aquestes esmenes

pensam que poden ser acceptades almenys alguna, però hem

vist i suposam que avui no es donarà un cas diferent, ...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. Que el Grup Parlamentari del Partit Popular

no n’acceptarà cap, cosa que ens dol, perquè tenint en compte

que hem estat molt moderats, esperàvem que hi hagués alguna

resposta per part seva.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En segon lloc, passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a les seccions incloses

en el present debat, per la qual cosa té la paraula el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

Pel que fa referència a les esmenes parcials que hem presentat

als programes educatius de la secció 13, són en total 57

esmenes a la secció, que pretenen, en definitiva, que la despesa

prevista s’adreci a programes educatius fonamentals que

intencionadament o no aquest projecte de pressuposts ha

oblidat. Em referesc, com ja es pot suposar pel que hem parlat

abans, a formació del professorat, a atenció a la diversitat,

integració d’alumnes immigrants, educació infantil 0-3 anys.

No tenc temps, segur, d’exposar totes les esmenes, una per

una, així que les englobaré per conceptes o per finalitats. En

primer lloc, vull assenyalar dues esmenes que pretenen

simplement la recuperació dels dos programes que en aquest

pressupost s’han eliminat, em referesc al programa de

normalització lingüística a l’àmbit escolar i al programa de

suport a altres activitats escolars que era dirigit a les

associacions de pares i mares. Són programes que com ja he dit

a l’esmena a la totalitat el nostre grup considera fonamentals i

que s’han eliminat sense justificació possible, volem que es

recuperi una aposta decidida per a la normalització lingüística
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a les aules i volem que es continuï potenciant la participació

dels pares i mares d’alumnes.

En un altre ordre de coses, hi ha un seguit d’esmenes que

demanen la posada en marxa de nous plans específics en àmbits

d’absoluta necessitat, en àmbits molt sensibles del món de

l’educació. Una esmena pretén que des de la Conselleria

d’Educació es posi en marxa ja un pla de prevenció del

booling, és a dir l’assetjament escolar, una problemàtica

incipient en alguns casos, amagada en altres, que creim que

l’administració educativa s’hi ha de posar ja, no pot fer per més

temps els ulls grossos. Sincerament, esperaríem que s’aprovés

aquesta esmena, perquè si no, estic convençut que hauran de

lamentar no haver actuat, tots haurem de lamentar no haver

actuat quan encara hi érem a temps.

Una altra esmena insta crear la figura del coordinador de

convivència en els centres, una figura que de motu proprio

alguns centres ja han creat i que té com a finalitat fer actuacions

per evitar situacions de conflicte i que estaria bé que es creés

dins els organigrames dels centres, perquè això suposaria un

alliberament d’hores i tal vegada més dotació econòmica, cosa

que els centres agrairien. 

Una tercera esmena d’aquestes característiques insta a posar

en marxa un pla de suport a les sortides escolars. Les sortides

escolars són eines bàsiques dins tot projecte didàctic per

aconseguir un aprenentatge significatiu. Des del nostre grup, en

el seu moment, ja vàrem presentar una proposició no de llei a

aquest respecte, el Partit Popular la va rebutjar amb l’argument

que ja ho feien, que ja estava preparat, com que encara no hem

vist res, demanam amb una esmena, que quedi reflectit en

aquests pressuposts.

També demanam a la conselleria que s’incrementi la

dotació econòmica a l’ordre d’ajudes adreçada als ajuntaments

per donar-los suport en la tasca d’obertura i manteniment dels

centres d’educació infantil 0-3 anys. Cal recordar que l’actual

administració va retallar a la meitat els ajuts que el govern

anterior havia destinat a aquesta finalitat, de 900 milions es va

passar a poc més de 400, apostar per l’extensió de les escoletes

de 0-3 anys és la veritable manera d’apostar per a la conciliació

de la vida familiar i laboral, si no es fa així, només són

declaracions sense substància.

Una altra esmena coincideix en un tema del qual hem parlat

molt aquí i que consideram de justícia, l’increment de la

dotació econòmica als centres docents públics en el mateix

percentatge que ha augmentat la dotació als centres concertats.

No demanam més, igualtat, pensam que és de justícia.

Una altra sèrie d’esmenes fan referència directa a la

formació professional, i en concret n’assenyalaré dues que

pretenen seguir en una línia d’actuació que encetà el govern

anterior i que l’actual administració està deixant morir

d’inanició. Demanam que es dotin pressupostàriament projectes

destinats a realitzar mòduls de formació professional

conveniats amb les administracions locals i amb entitats sense

ànim de lucre. S’han demostrat instruments molt valuosos per

donar formació a alumnes amb risc d’exclusió social, són

experiències valuoses que seria una inconsciència hivernar o

deixar perdre, que és com estan en aquest moment.

També demana, amb una sèrie d’esmenes, compromisos de

suport d’aquest govern a diverses iniciatives que existeixen

perquè són impulsades per altres administracions, consells

insulars, ajuntaments i entitats socials. Em referesc a una

esmena que demana el suport econòmic al Pla d’educació 0 a

3 anys que ha posat en marxa el Consell Insular de Menorca, és

un pla molt ambiciós amb una gran vessant de possibilitats i

que creim que el Govern de les Illes Balears no hi pot ser aliè.

Veig que se m’encén el llum. També demanam suport

econòmic al programa d’espais familiars que també es du a

terme a Menorca, al pla d’educació infantil al medi rural i un

suport econòmic decidit a les associacions d’educació de

persones adultes, associacions d’educació pedagògica i, en

concret, al moviment de formació pedagògica de Menorca.

Per anar acabant, no entraré a les moltes esmenes que

encara queden, no tenc temps i n’he hagut de deixar moltes

sense esmentar, però permetin-me una reflexió final. Totes les

esmenes, totes les que hem presentat en aquest projecte de

pressuposts van en la mateixa direcció, corregit la manca

d’objectius que es demostra en molts casos i incrementar alguns

programes absolutament necessaris per al bon funcionament

dels centres i per a una millora de la qualitat de l’educació,

introduir nous programes dels quals s’han oblidat i que

consideram molt necessaris, introduir polítiques de suport a

altres administracions que en aquest moment no es donen i, en

definitiva, una aposta decidida per a una millora de l’educació

que malauradament creim que aquests pressuposts no permeten

garantir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Socialista a les seccions incloses en aquest debat, per la qual

cosa té la paraula el Sr. Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

Les esmenes que presenta el Grup Parlamentari Socialista a la

secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, vénen a fer front

a unes importants mancances d’aquesta secció, una secció que,

malgrat augmentar en un percentatge considerable, s’oblida

d’àrees importants i relacionades amb especials necessitats.

Així, no tan sols no augmenta en la mateixa proporció que el

total de la secció, sinó que rebaixa, com ja s’ha comentat,

programes que fan referència a educació de 0 a 3 anys, a la

formació del professorat de formació professional o atenció a

les necessitats educatives especials, programes que podríem

anomenar bàsicament de caire social.

Entrarem en els diversos blocs d’esmenes. En primer lloc es

refereix al programa 421A, direcció i serveis generals

d’Educació i Cultura, on presentam set esmenes; una referida

a assegurar l’edició de la revista Quaderns d’Educació; i una

altra que consideram molt important, consistent en l’elaboració

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

greu problema que el mateix govern reconeix. S’havia anunciat

a comissió que tal vegada es faria transacció en aquestes

esmenes; en tot cas quedam a l’espera de la proposta. Les altres
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cinc esmenes van destinades a establir unes prioritats

d’inversions relatives a infraestructures culturals per a les quals

el pressupost reserva 13 milions d’euros al subconcepte 62200,

d’edificis i altres construccions. 

El segon bloc es refereix al programa 421B, d’ordenació de

l’educació, que davalla 75.000 euros, tot i tenir objectius tan

importants com la innovació educativa o l’educació 0-3 anys.

La primera fa referència a la realització d’un estudi sobre les

necessitats escolars a l’etapa 0-3 anys: quina demanda hi ha, a

quines zones, quines necessitats educatives especials, quina

població de nouvinguts, en quines èpoques de l’any, etc.; i una

altra per valor de 200.000 euros destinada a augmentar les

ajudes a les escoles infantils a través dels ajuntaments. 

El tercer bloc d’esmenes és al programa 421D, de formació

permanent del professorat, un altre programa que davalla

75.000 euros en relació a l’any passat, i que va destinat a un

dels elements més importants del sistema educatiu: els nostres

mestres i les nostres mestres. Una destina 7.000 euros a la

formació de professorat en reunions, conferències i cursos; una

altra incrementa en 75.000 euros les ajudes a entitats de

renovació pedagògica; una altra destina 15.000 a les activitats

d’intercanvi didàctic dels professors i coordinadors lingüístics

dels centres.

Un quart bloc. També davalla el programa d’ordenació de

la formació professional un 2%, un programa que permet

adaptar la formació a les necessitats del nostre mercat laboral,

qüestió de primer ordre per a una societat de serveis i amb un

alt grau d’abandonament escolar. Per açò presentam unes

esmenes de foment de la formació i intercanvi d’experiències

didàctiques entre els professors de formació professional; una

altra de promoció dels programes de cooperació municipal en

formació professional; i una tercera per a un pla de difusió i

promoció de la formació professional.

Un cinquè bloc d’esmenes. Un altre programa que davalla

és el 421K, d’innovació educativa i atenció a necessitats

educatives especials, davalla un 6%, un programa que té com

a objectiu facilitar la plena integració escolar i social de

l’alumnat mitjançant el desenvolupament d’actuacions de la

prevenció de les desigualtats i de colAlaboració amb altres

administracions pel que fa a la diversitat. Una esmena destinada

a ajuts als ajuntaments per a la realització de programes

d’integració als nouvinguts i als alumnes amb necessitats

educatives especials. I una altra esmena per a subvenció d’aules

externes destinades a alumnes amb risc d’abandonament

escolar a secundària.

Un sisè bloc d’esmenes fa referència al programa 423A, de

beques i ajuts, la importància del qual rau en les subvencions

per fomentar la formació artística i ajudar les famílies amb

menys recursos a sufragar el cost dels estudis i del material

escolar. Són les esmenes de transferència als ajuntaments

perquè promoguin els ensenyaments artístics, i ajudes a

famílies i a associacions de pares i mares.

El penúltim bloc, que constitueix una sola esmena

d’addició, correspon al programa 423B, d’altres serveis a

l’ensenyament i que es correspon a despeses de funcionament

de centres escolars. Amb ella es vol destinar una partida

important per millorar les necessitats que tenen els centres per

fer front al dia a dia. 

I per últim un altre relatiu a l’IBISEC, a la secció 90, un

total de nou esmenes d’afectació que constitueixen les prioritats

que consideram des del Grup Parlamentari Socialista. Es

refereixen a Escola d’Adults de Manacor, a la construcció

d’una escola a Son Serra de Marina, i a la construcció de set

escoletes de 0 a 3 anys a Puigpunyent, a Alaior, Manacor,

S’Illot, Cales de Mallorca, Portocristo i Inca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a fixació de posicions té la

paraula la Sra. López Oleo, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a l’hora

de fixar posició no els faré patir i els he de comunicar que no

podem acceptar cap esmenes; després ja m’explicaré. Ara bé,

els demanaria que acceptessin una transacció a dues esmenes

que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista. Són la 7856,

que fa referència a dedicar un pressupost específic a l’edició de

la revista Quaderns d’Educació, i la 7858, que fa referència a

elaborar un pla de xoc contra el fracàs escolar a les Illes

Balears. Quant a aquesta esmena, 7858, demanaria que

acceptessin que l’import màxim sigui de 12.000 euros, no de

24.000 euros; no poden desequilibrar els pressupostos. Quant

a la 7856 he de dir que quan hem fet una primera valoració

creim que la quantitat que havíem posat, 6.000 euros, no és

suficient, creim que és una bona proposta i la quantitat que

s’haurà d’afectar és de 12.000 euros; crec que hi estaran

d’acord. 

Ara bé, així com he dit al principi no podem acceptar cap

esmena. Mirin, Esquerra Unida i Els Verds fa una sèrie

d’esmenes que nosaltres creim que ja ho tenim previst i

pressupostat. Ara bé, n’hi ha dues, la 7673 i 7674, que són

incomprensibles per la quantitat que havien previst -ja s’ho

miraran-, una quantitat desorbitada. 

Quant a les esmenes del PSM-Entesa Nacionalista, també

la majoria ja estaven prou pressupostades al nostre entendre.

Ara bé, la 8051, que fa referència a l’augment de despeses de

funcionament dels centres públics en el mateix percentatge que

s’incrementa la transferència per al funcionament dels centres

concertats, he de dir que els centres públics veuran augmentar

enguany les seves dotacions en matèria de personal

d’administració i serveis, en matèria de transport, en matèria de

dotacions d’equips informàtics que, per cert, aquest augmenta

un 40% respecte al 2003. Ara bé, l’increment que experimenten

els centres concertats respon a un acord amb tots els agents

educatius, acord que va assolir aquest govern després de quatre

anys que vostès no van ser capaços d’assolir.

Les esmenes 8037, 8038 i 8039, que fan referència a la

transferència de les escoles infantils Verge de la Salut de

Palma, Magdalena Humbert de Maó i Borja Moll de Ciutadella

de Menorca a la Conselleria d’Educació i Cultura, no ho podem

acceptar perquè estan en procés de negociació, i crec que s’ha

de respectar. Ara bé, si tan clar ho veuen, per què no ho van fer
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vostès quan governaven? Ara s’està negociant. També hi ha

esmenes indefinides o poc definides, com ara per exemple la

8066, que parla de creació del coordinador de convivència als

centres públics de secundària, sense precisar. 

Quant a les esmenes del PSOE ja he fet referència a les dues

que volem transaccionar, les repetiré: la 7856 i 7858. Després

hi ha la 7927, la 7932, la 7933 i la 7825 que creim que s’ha de

parlar amb els ajuntaments pertinents, i no posi en dubte que si

fos el cas s’habilitarien els fons necessaris per dur a terme les

actuacions escaients. També la 7852 i la 7900 estan previstes

a l’IBISEC amb el pla d’infraestructures educatives 2004-2011;

per tant també ho tenim previst.

Les esmenes 7717, 7880, 7718 i 7881 ens estranyen i

sorprenen no pel que diuen i volen, que per cert ja disposen de

crèdit, sinó pel programa que afecten, la Direcció General de

Política Lingüística; no s’entén, realment no ho entenem.

També en tenen una, almanco, la 7857, que no es pot acceptar

atesa la seva absoluta indefinició: no sabem prou quins estudis,

si de necessitats escolars, d’infraestructures, de formació de

professorat, nombre d’alumnes... No la podem acceptar. Ara

bé, la que és més incomprensible és la 7879, per a ajuts als

ajuntaments per a programes d’integració d’alumnes

nouvinguts i amb problemàtiques especials, que es pretén

aquest objectiu deixant sense cobrar a qualque docent, ja sigui

a centres concertats o ja siguin inspectors d’educació. Crec que

no és de rebut. 

Per concloure la meva intervenció voldria deixar clar que

a l’hora de fer els pressupostos s’ha mirat molt quines línies es

volien seguir, quines prioritzar i, a la vegada, quines, encara

que volguéssim augmentar, no s’havia pogut fer. Hem

d’entendre que tot no es pot fer, i han de comprendre que

prioritzam allò que a nosaltres ens sembla que és millor per als

ciutadans, no allò que els sembla a vostès. Crec que ho poden

entendre: el que governa és el que prioritza. Tot i així hem

revisat les esmenes, com han pogut veure.

Només com a anècdota, perquè la... -no hi és, ara-, la Sra.

Mascaró en el text articulat ha dit que l’aposta per l’educació

és teatre. Idò miri, proposaria que donin a la Conselleria

d’Educació el premi més important de teatre, que és el premi

Born de Ciutadella.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Debat número 7, de

globalitat. Agrupació dels programes de Cultura 455A i 455B;

secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics; i EDP 90, Institut Balear

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

En primer lloc passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista a les seccions incloses en el present debat, per la

qual cosa té la paraula el Sr. Eduard Riudavets i Florit.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

bé, abans, Sra. Oleo, açò del teatre li agrairia que després m’ho

expliqués; o perquè vostè té poca gràcia o perquè jo estic molt

espès, però crec que ningú no l’ha entesa.

Però entrem ja a defensar les esmenes presentades pel

nostre grup, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, als

programes de cultura i llengua de la secció 13. No les podré

tornar a defensar detalladament, són moltes, així que les he

agrupat en dos blocs temàtics, a part de les que fan referència

a l’IBISEC i a l’Institut d’Estudis Baleàrics. Un primer bloc

faria referència a les esmenes presentades a allò que podríem

anomenar gestió cultural, i un segon bloc a política lingüística.

Les esmenes que afecten els pressupostos de cultura

d’aquest govern tenen totes elles, nostres esmenes, una finalitat

comuna: la millora en els programes i serveis culturals que en

general, i malgrat trobar-nos amb uns pressupostos qualificats

d’expansius, només concreten, en general, hi ha un parell

d’excepcions, només concreten minsos augments en la dotació

dels centres culturals. És evident que les dotacions

econòmiques i de personal dels museus i les biblioteques que

gestiona la comunitat autònoma són esquifits, pobres i vorejant

l’ofegor econòmica; ho són ara i ho eren abans, és així. No

permeten dur a terme una política de difusió cultural ni tan sols

un manteniment en condicions. És per tot això que proposam

una sèrie d’esmenes que insten un increment pressupostari de

les dotacions destinades a Sa Llotja, biblioteca pública de Maó,

Casa de Cultura, Museu de Mallorca, Museu de Menorca,

Museu Puig dels Molins, Museu Arqueològic d’Eivissa, etc. No

proposam increments espectaculars, fora de mida, proposam

augments que creïn una tendència de creixement que de

mantenir-se, de ser capaços de mantenir-la al llarg dels anys,

possibilitarien un funcionament d’aquests centres amb dignitat

i amb els mitjans que es mereixen.

Supòs que des del Partit Popular se’m dirà, com

repetidament diuen, “per què no ho varen fer vostès?”; per una

senzilla raó: perquè el govern anterior sí complia una llei que

va fer el Partit Popular, que és la Llei d’estabilitat

pressupostària. Com que vostès no la compleixen i tiren

endavant, que em sembla molt bé, gastin i gastin també en això.

També vull assenyalar dues esmenes molt concretes que

guarden relació amb les anterior. En aquestes esmenes

demanam la transferència de la gestió de la biblioteca pública

de Maó i del Museu de Menorca al consell insular. En principi

crec que hi estam tots d’acord, les forces menorquines; veurem.

I ja per acabar aquest repàs a l’engròs de les nostres

esmenes sobre cultura dues esmenes més. La primera d’elles

referida a Menorca; demana un suport econòmic clar i

quantificat a l’Enciclopèdia de Menorca, un suport que vagi

més enllà de l’adquisició ocasional de qualque tom, que

s’agraeix, però creim que el Govern de les Illes Balears s’ha

d’implicar decididament per assegurar la continuïtat d’aquesta

gran obra. Com també ho ha de fer -i és el contingut d’una altra

esmena- en un tema que ha sortit ja avui matí: el consorci

Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que estan deixant morir

d’inanició.
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Pel que respecta a la política lingüística aquí sí que

presentam una llarga sèrie d’esmenes, que des d’una visió

global pretenen garantir la mateixa inversió en política

lingüística que la que varen fer el 2003 els darrers pressupostos

progressistes. La política lingüística amb aquest govern ha

esdevingut una mena d’ordenament, una pura aparença sense

contingut. Nosaltres creim que no n’hi ha, de política

lingüística; hi ha pronunciaments conflictius i activitats

disperses, res més. Les nostres esmenes fixarien -d’aprovar-se,

clar- una línia d’actuació que no hi ha ara, uns objectius, una

planificació, ara per ara inexistents. Demanam que es posi en

marxa un seguit d’actuacions: pla de suport de la normalització

lingüística a l’activitat comercial, (...); pla de suport a la

normalització lingüística d’associacions empresarials i

sindicats; pla de suport a la normalització lingüística de la

xarxa sanitària; pla de normalització lingüística adreçat als

sectors juvenils; pla de difusió de la llengua catalana entre la

població estrangera; pla de suport a la normalització lingüística

del personal d’hoteleria; suport, suport real i extensió dels

centres i punts d’autoaprenentatge de la llengua catalana; pla de

suport de la normalització lingüística a les administracions

locals. A més de diverses esmenes que sota la formulació

genèrica de foment de l’ús de la llengua catalana pretenen més

inversió, més actuacions en la línia que marca la Llei de

normalització lingüística.

Ja per acabar aquest apartat vull subratllar una esmena que

fa referència a Menorca. Deman un suport decidit del Govern

de les Illes Balears a l’ambiciós pla de normalització lingüística

del Consell Insular de Menorca, pla que ha posat en marxa en

exercici de les seves competències, tal i com li confereix

l’article 3.3 del nostre estatut, i que un govern decidit a la

normalització lingüística hauria de potenciar, hauria de

colAlaborar i no hauria de boicotejar, com està fent ara.

I finalment una breu pinzellada a les esmenes presentades

a la secció 90, l’IBISEC. Són totes d’afectació, i pretenen totes

elles que la Conselleria d’Educació es comprometi en la

construcció d’una sèrie d’infraestructures educatives que en el

pla de l’empresa pública, l’IBISEC, o bé no contempla o ajorna

excessivament en el temps. Són 25 les esmenes d’aquest caire

les que hem presentat. Més una de molt concreta, que demana

un pla d’infraestructures esportives en els centres escolars. No

anomenaré totes les obres.

I ja per acabar tres esmenes que hem presentat a l’Institut

d’Estudis Baleàrics. Des que el Govern de les Illes Balears

abandonà l’Institut Ramon Llull -no entraré en les motivacions-

es va encarregar a l’Institut d’Estudis Baleàrics la promoció

exterior de la nostra llengua i cultura. Idò bé, amb la dotació

que li assignen en aquests pressupostos açò és absolutament

inviable, l’encàrrec no es pot dur a terme. Les nostres esmenes

van simplement en la direcció d’incrementar-ne la dotació, a fi

i efecte que veritablement pugui realitzar la tasca encomanada.

Si no poden fer aquesta tasca ens han enganat per dues bandes,

no basten declaracions, calen diners. Creim que són un seguit

d’esmenes en positiu que pretenen fixar un rumb a una

conselleria que en aquest aspecte, i sobretot en llengua, ens

sembla que ha perdut el nord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Finalment es passa a la defensa conjunta de les esmenes pel

Grup Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el

present debat, per la qual cosa té la paraula el diputat Sr.

Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

presentam al programa 455A, de promoció i serveis de la

cultura, onze esmenes per un valor d’1.211.000 euros. Els

pressuposts d’aquesta comunitat han de ser generosos amb la

cultura, perquè és un bé colAlectiu perquè ens identifica com a

poble i ens empeny al progrés i al benestar i també perquè és un

bé a compartir i a oferir a tots aquells que visiten les nostres

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

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

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

globalitzat.

Anant a esmenes concretes hem d’emprar la Casa de

Cultura perquè ha de ser un lloc de reunió, de conferències, de

cursos i de trobades científiques. Sembla que també hi ha una

possible esmena de transacció. Cal mantenir també el

finançament de la fonoteca; els nostres museus no poden

quedar estàtics; hem d’incrementar el patrimoni dia a dia amb

l’adquisició de béns en els museus de Mallorca, de Menorca,

l’Arqueològic d’Eivissa i l’Etnològic de Muro. L’Arxiu del

Regne de Mallorca necessita també millorar les infraestructures

i augmentar el seu patrimoni amb una bona política

d’adquisició de béns; incrementar les inversions reals a les

biblioteques públiques de Palma i de Maó amb fons

bibliogràfic actualitzat perquè siguin un bon reclam per al

foment de la lectura especialment en els més petits. No ens hem

d’oblidar del patrimoni immaterial, moltes vegades absent en

la planificació d’actuacions tan urgents com necessàries per a

la recuperació d’uns béns culturals exposats a la desaparició; i,

en fi, fer una nova edició del catàleg de camins públics de

Manacor.

Presentam una esmena, la 7882, al programa 455B, de

restabliment del programa de normalització lingüística a

l’àmbit escolar. La Llei de normalització lingüística, en el

desplegament normatiu especifica que la llengua de relació i el

vehicle de comunicació dels centres docents no universitaris de

les Illes Balears és la llengua catalana; fer realitat aquesta

norma era un dels objectius específics d’aquest programa, la

formació d’equips de suport lingüístic, l’elaboració de material

didàctic propi, la potenciació dels coordinadors lingüístics dels

centres per assessorar, difondre material i fer propostes

didàctiques, l’elaboració dels programes d’acolliment lingüístic

i cultural adreçats a alumnat d’incorporació tardana. Tot açò

són motius més que suficients per al restabliment del programa

de normalització lingüística a l’àmbit escolar i incrementar la

seva dotació pressupostària.

Al programa 455B, de planificació i normalització de la

llengua pròpia a les Illes Balears, presentam quatre esmenes. El

coneixement de la realitat sociolingüística de les nostres illes és

un instrument bàsic per adoptar les mesures necessàries per

preservar-la d’un retrocés que intuïtivament començam a
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constatar. La situació del català és canviant tant pel que fa al

coneixement com al seu ús; tenir unes dades actualitzades per

illes, per comarques i per poblacions és molt important, saber

qui l’entén, qui l’entén i no el parla, qui el parla i l’entén, qui

no l’entén ni el parla, tot açò és necessari per programar les

actuacions dels poders públics. D’aquí l’esmena per a la

realització d’un estudi sociolingüístic. Per a la promoció del

català a la nostra comunitat es fa necessària la colAlaboració

estreta entre totes les institucions; donar suport a les seves

iniciatives, fer-los propostes d’actuació i compartir programes

és l’objectiu de l’esmena que proposa la constitució de

convenis amb altres institucions que tenguin com a objectiu la

promoció del català. 

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

no és menys important la seva promoció directa, una cultura

pròpia, tot i que moltes vegades compartida amb altres territoris

germans, rica en manifestacions diverses: teatre, música, arts

plàstiques, folklore, cinema, audiovisuals, etc. Per açò, a més

d’actuacions directes del Govern, es fa necessari establir ajudes

i convenis amb ajuntaments i consells insulars per tal de fer una

veritable promoció de la nostra cultura. Hi volem destinar

100.000 euros i 75.000, respectivament.

Pel que fa a l’IBISEC ja ho he defensat a la meva

intervenció anterior. Totes aquestes esmenes contribuirien a

millorar aquest programa, que no consideram prou adequat i

digne per al nostre futur. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la

diputada Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, he de dir que des del nostre grup

donarem suport a les esmenes que han presentat el PSM i el

PSOE perquè entenem que responen a allò que nosaltres ja hem

plantejat a l’esmena a la totalitat, que els pressupostos tant per

l’àmbit que fa referència a aspectes culturals, com també pel

que fa a la política lingüística, creim que s’han d’augmentar,

que s’han de millorar i que sobretot en aquest darrer aspecte

volem fer esment a allò que també ja hem dit a l’hora de

presentar, a l’hora de defensar la nostra esmena a la totalitat: la

nostra llengua, la llengua catalana, és una llengua que està en

recés, que té vertaderes dificultats, i per tant entenem que

l’administració pública té l’obligació de fer que no només la

nostra llengua sigui emprada en els centres educatius, sinó

sobretot que sigui un element clau del que és l’educació i la

formació dels infants i per tant de totes les persones que vivim

aquí i les persones que a més volen venir a viure aquí. Creim

que és un aspecte fonamental i per això donarem suport a les

esmenes que han presentat els dos grups parlamentaris que

m’ha precedit. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula, pel Grup

Parlamentari Popular, la Sra. Carme Feliu Álvarez de

Sotomayor. 

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, són

sorprenents aquestes darreres paraules de la portaveu

d’Esquerra Unida i Els Verds, quan pensava que és que ens

donaven el total suport a la política tant cultural com d’IBISEC

que du a terme el Govern, perquè no han presentat cap esmena.

Realment és sorprenent, però bé, de totes maneres els vull

agrair aquest suport que ens ha donat.

Quant a... Començaré en tot cas per les esmenes a les quals

proposaríem una transacció. En primer lloc al Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística, a la 7941

nosaltres proposaríem que limitassin el pressupost a 12.000

euros per fer totes aquestes activitats culturals que proposen. I

també al Grup Parlamentari PSM li proposaríem una transacció

a l’esmena 8023, on proposam que també es limiti

econòmicament a 24.000 euros el pla de normalització de la

toponímia, de manera que siguin 12.000 euros al subcompte

46000 i 12.000 euros al subcompte 48000.

Tota la resta d’esmenes la veritat és que no les podem

acceptar de cap de les maneres. Començaré en tot cas per les

esmenes del Grup Parlamentari Socialista. Esmena 7966;

anuncii el nostre rebuig perquè realment és una opinió

respectable però que nosaltres no podem compartir, nosaltres

entenem que el pla d’infraestructures educatives, al qual respon

el present pressupost del 2005 de l’IBISEC, és la millor

proposta a l’estudi, la planificació i la voluntat d’execució

realista que s’ha duit a terme mai, mai, amb l’objecte de donar

resposta a les necessitats reals que a les Illes Balears existeixen

en matèria d’infraestructures per a educació. A més és un pla

que s’ha adaptat a la realitat canviant de l’evolució de la

demografia de les nostres illes.

Quant a l’esmena també del Partit Socialista 7866 també

l’hem de rebutjar, perquè la fonoteca ha desaparegut com a

centre de cost pressupostari -això convé que ho sàpiguen- i no

és que es deixi de pressupostar, sinó que es troba integrat dins

el centre de cost 13203. De totes maneres també voldria

remarcar que simplement em sorprèn molt que no deixa de ser

curiosa la pretensió que fa el Grup Socialista perquè la

Conselleria d’Educació i Cultura subvencioni un departament

que pertany a la mateixa conselleria d’Educació, és a dir, que

s’autosubvencioni. Vull creure que ha estat un error, vull creure

que no és això el que vostès demanen.

L’esmena 7869 també l’hem de rebutjar, i realment això ja

no sé com ho he de definir, crec que realment és un escàndol.

La partida de baixa no disposa d’aquest crèdit; llavors la veritat

és que demanaria seriositat a l’hora de presentar esmenes.

Quant a les esmenes 7870, 7939 i 7940, també les hem de

rebutjar perquè pensam que aquestes expectatives actuals que

tenim ara pel que fa al mercat esdevé innecessària aquesta

dotació. Per altra banda també és de suposar, tal vegada som

massa ben pensats, que el Govern complirà els compromisos de

despesa contrets els anys anteriors, i això és que esperam i això

és el que també confiam en el seu suport.

Quant a les esmenes també del Grup Parlamentari Socialista

7871 i 7873, també les hem de rebutjar i per favor, senyores,
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els torn demanar una miqueta de seriositat. Mirin, la partida de

baixa no disposa d’aquest crèdit, però és que tampoc no

disposa..., tampoc no sembla que la partida d’alta sigui la més

adient. Jo crec que ens ho hauríem de plantejar, pens que hauria

de ser aquí el Govern de l’Estat, el govern del Sr. Zapatero, que

és el titular de l’immoble, qui s’ha de fer càrrec de totes

aquestes despeses. De veres que jo crec que els agrairíem

moltíssim la seva colAlaboració en la consecució d’aquests

objectius, però una institució que és la titular és la que s’ha de

fer càrrec de les despeses que genera.

Quant a les esmenes 7860, 7861, 7866 i 7867, també les

hem de rebutjar perquè pens que aquí hi ha un desconeixement

dins la secció 13 (...) d’altra i de baixa. Si es refereixen a

l’Institut d’Estudis Baleàrics, aquest ja disposa de crèdits

adients per donar compliment a les finalitats que es preveuen

assolir mitjançant els seus programes pressupostaris. Quant a

l’esmena 7872, també del Grup Parlamentari Socialista, l’hem

de rebutjar també perquè aquesta biblioteca s’acaba de

construir, encara no està inaugurada. Donem temps a les coses,

com Déu mana.

A l’esmena 7868 també hem de dir que l’hem de rebutjar

perquè aquesta és una activitat que correspon als consells

insulars, ja que aquestes competències varen ser transferides i

actualment el programa pressupostari ja té unes finalitats

evidentment definides...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

La 7882 també l’hem de rebutjar, sí Sr. President. I el

programa hem de dir que assisteix sota la denominació genèrica

de 455B. 

Per altra banda també entenem que la tasca que du a terme

la inspecció educativa mereix que els seus integrants puguin

cobrar a final de mes durant tot l’any. I el que vostès ens

proposen aquí realment enviaria a l’atur a tots aquests

professionals entre els mesos de març i de juny. Vostès

mateixos, si ho volen fer així. Afortunadament governa en

aquests moments el Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi per favor Sra. Diputada.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Ara mateix acab. A l’esmena 8017,

hem de dir que també la rebutjam, tota vegada que el Consell

Insular de Menorca en aquesta matèria actuï des d’un pla de

lleialtat institucional i que tengui clar amb quina

administració...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al debat número 8 de

totalitat i de globalitat, secció 14, Conselleria d’Economia,

Hisenda i Innovació i secció 02 Parlament de les Illes Balears.

Passam a la defensa conjunta de les esmenes presentades pel

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a les seccions

incloses en el present debat. Per la qual cosa té la paraula el Sr.

Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En aquesta secció mantenim

4 esmenes parcials que passaré a exposar ara mateix. La

primera d’elles és la 7565, fa referència a l’Oficina dels Drets

del Menor i nosaltres proposam que passi a la secció 02 del

Parlament de les Illes Balears, perquè entenem que el Defensor

del Menor, com també el Síndic de Greuges, han de ser

independents del Govern i ha de dependre directament del

Parlament. 

A continuació tenim l’esmena 7611, que és una esmena per

dotar amb 2 milions d’euros per al desenvolupament de plans

locals d’innovació tecnològica, o sigui perquè es facin

transferències de suport als ajuntaments per aquesta quantitat.

Com altres vegades també volem fer notar que donam partides

de baixa de les carreteres perquè, una vegada més, dir que

entenem que allò que ha previst per a carreteres és

absolutament exagerat, són innecessàries i sobredimensionades

per a les nostres illes.

A continuació l’esmena 7610, que és també per a plans de

desenvolupament d’innovació tecnològica i en aquest cas les

transferències adreçades als consells insulars per a plans

insulars i la partida d’alta de 6 milions d’euros. 

I la última, de 300.000 euros, és l’esmena 7612 és per al

desenvolupament del Pla estadístic de les Illes Balears.

Aquestes són les esmenes que manté el nostre grup. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Es passa a la defensa conjunta

de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista a

les seccions incloses en el present debat. Per la qual cosa té la

paraula la diputada Sra. Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre

grup ha presentat una esmena a la totalitat a la Conselleria

d’Hisenda, basada sobretot en innovació, noves tecnologies i

amb la política que té previst el Govern al respecte d’aquest

tema. El Grup Socialista pensa, a pesar de què vostè i sobretot

el Sr. Conseller, el Sr. Ramis, defensa que han fet una gran

inversió en matèria de noves tecnologies, d’innovació,

desenvolupament i recerca. Nosaltres pensam que es necessita

per a aquesta comunitat autònoma més inversió en

infraestructures, quan vostès diuen això nosaltres hi estam

d’acord. Però no més inversions en autopistes, sinó més

inversió en autopistes que permetin el trànsit de

telecomunicacions, és a dir, que necessitem més

infraestructures per exemple de banda ampla, per a tots els llocs
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de la nostra comunitat autònoma i per a tots els ciutadans de la

nostra comunitat autònoma. 

Necessitem més doblers per donar suport i impulsar una

administració digital, de la qual vostès n’haurien ser pioners i

no ho són. No són pioners d’una administració digital.

Necessitam una implantació efectiva de la signatura digital. És

responsabilitat de la comunitat autònoma que totes aquelles

administracions de les Balears que la vulguin aplicar la puguin

aplicar de forma immediata. Necessitam més educació en noves

tecnologies, no aprendre què són les noves tecnologies,

necessitam aprendre amb les noves tecnologies, necessitam que

les noves tecnologies, les tecnologies de la informació i la

comunicació formin part del procés d’aprenentatge dels nostres

alumnes. La comunitat autònoma de les Illes Balears necessita

extensiva de tota la població del coneixement en noves

tecnologies, no podem permetre una vegada més que en aquesta

comunitat autònoma hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de

segona. Per tant, que tothom tengui l’oportunitat d’aprendre

una tecnologia que quan les persones majors de 40, fins i tot els

de 30 estudiaven, formaven part o estaven fent la seva

formació, no estaven en disposició, no existien.

Necessitam impulsar el nostre sector empresarial de forma

vertical i horitzontal. Necessitam que el sector de noves

tecnologies, els empresaris que es dediquen a la venda

d’aparells, de programes, de serveis en noves tecnologies,

siguin un sector important a la nostra comunitat autònoma per

una qüestió fonamental. Primera, en noves tecnologies no hi ha

insularitat, tan és ser un empresari de noves tecnologies a Maó,

que ser-ho a Taiwan. Només val la capacitat que tenen els

nostres empresaris. Per tant, nosaltres hauríem de propiciar

aquest sector dins la nostra comunitat autònoma. La qüestió és

que només competim en coneixement i capacitat, no en

insularitat. Per tant, és possible desenvolupar aquest sector. I

una altra cosa important, és un sector que necessita mà d’obra

qualificada i a més, és un sector que no pateix estacionalitat. 

Per tant, és un sector a fomentar a la nostra comunitat

autònoma i ho necessitam fer de forma vertical i vostès moltes

vegades en parlen, però no s’expressa en els seus pressuposts

que de forma vertical totes les empreses de les Balears tenguin

impregnat el seu sistema productiu en les noves tecnologies i en

la gestió d’elles. Per augmentar la nostra productivitat i per tant

també, la nostra competitivitat. El Grup Socialista creu que

l’accés a la banda ampla i a les noves tecnologies ha de ser

gratuïta i universal, efectivament i per a tots els ciutadans de la

nostra comunitat autònoma. La tecnologia en xarxa és una

tecnologia més democràtica, més oberta, més transparent i

permet enfocar el món d’una forma global que fins ara no era

possible. Més investigació, més doblers per a investigació per

poder ser una comunitat autònoma innovadora, pionera,

capdavantera. En definitiva, tenir clars els objectius que se

volen aconseguir, ser ambiciosos en aquests objectius i no

aturar-se. No perdre més el temps perquè el temps en noves

tecnologies és molt important. 

Pel que fa això hem presentat un seguit d’esmenes parcials

per concretar-ho i dir que necessitam implantar un programa

que se limita a 4 ciutats de la nostra comunitat autònoma que

són les ciutats digitals i que vostè Sr. Conseller es va

comprometre a implantar a altres llocs de la comunitat

autònoma. Sense comptar que no hi ha cap ciutat digital a

Menorca. Implantar un pla pilot que permeti que zones rurals

i sense banda ampla, a obscures, hem de recordar que la nostra

comunitat autònoma té zones d’alt standing quant a urbanisme,

quant a urbanització i que no tenen accés a banda ampla. A

través del sistema que sigui més adequat, però que tots ells

disposin, tan les zones rurals com les zones ja urbanitzades, de

banda ampla.

Volem que antenes que les que hi ha al Toro a Menorca no

siguin una promesa, no sigui “aquest any ho farem”, no sigui

“ja hem arribat a un acord”, no sigui “ja ho tenim planificat”,

sinó que desapareguin i que només hi hagi una sola antena al

Toro que reculli totes les necessitats de l’illa de Menorca.

Volem que la conselleria es posi les piles, ara parlàvem

d’educació i ens deia que això era una promesa del Partit

Socialista i està bé que li demanin a l’oposició que compleixi

les promeses en el seu programa electoral estant a l’oposició.

Jo li dic Sr. Conseller, ara en aquests moments ja hi ha

comunitats autònomes que cada dos alumnes tenen un

ordinador. Nosaltres implantarem un sistema pilot a alguns

centres de els Balears en el qual un ordinador amb una cadira

de rodes anirà passant per les classes. Crec que la diferència

entre els alumnes de les Balears que ara estan estudiant i els

alumnes d’Extremadura, no els notam ara probablement, però

els notarem d’aquí 15 o 20 anys.

Volem que es faci més divulgació de les noves tecnologies,

s’ha de fer pedagogia, la gent les ha de conèixer i ha de

conèixer que fins i tot quan no són conscients de què les

utilitzen, les estan utilitzant. Ha de saber per què serveixen i ha

de ser quines possibilitats tenen. Per això serveixen les fires de

la Ciència i de la Tecnologia. Creim que s’hauria de fer una

Fira de la Ciència i la Tecnologia a cada illa i cada any,

s’hauria de fer un esforç divulgatiu. Igualment creim que a

l’àmbit de la divulgació i també de la pedagogia s’hauria

d’estendre i ser massiu un pla d’alfabetització digital perquè

tota la població de Balears, que ho vulgui, i la que no ho vulgui

que s’incentivi perquè ho vulgui, tengui accés a comprendre i

fer servir les noves tecnologies. Per tant, creim que és

responsabilitat del Govern invertir en alfabetitzar digitalment

els seus ciutadans. Creim que un cop alfabetitzats aquests

ciutadans coneguin les noves tecnologies les puguin utilitzar,

s’han d’implantar telecentres amb accés gratuït a tots els

municipis de les Illes Balears. 

Existeixen formes i maneres, no es requereix molta despesa

i el que sí es necessita són les ganes i l’impuls que li deia al

començament. Necessitem augmentar el pressupost de la

fundació IBIT perquè desenvolupi la seva activitat, necessitam

innovar en innovació. En innovació no podem parlar des d’una

posició aturada, des d’una posició de repòs, hem de ser actius,

jo diria que hem de ser proactius, hem de ser primer que ningú

i hem de tirar cap endavant.

I per últim Sr. President del Parlament, o Vicepresident del

Parlament permeti’m fer una reivindicació. Poden dedicar una

part del pressupost del Parlament a instalAlar una xarxa sense fil

al Parlament, o com a mínim a la sala de plens perquè els

diputats tenguem accés a les noves tecnologies.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tot s’estudiarà en el seu temps. A

continuació hi haurà la intervenció del Govern obrint qüestió

incidental i per això té la paraula l’Hble. Conseller d’Economia

i Hisenda el Sr. Ramis d’Ayreflor.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

En primer lloc agrair les dues intervencions que hi ha hagut, fer

dues referències molt breus al tema d’Esquerra Unida. És a dir,

en el tema de l’Oficina del Dret del Menor jo compartesc la

filosofia, però crec que mentre no hi hagi la Síndic de Greuges

en el Parlament és difícil que aquesta Oficina del Dret del

Menor que hauria d’estar en el mateix àmbit estigui en el

Parlament. És un tema que el grup parlamentari li explicarà en

detall. 

El tema d’innovacions tecnològiques per a ajuntaments i

consells insulars, jo crec que dins el Programa de ciutats

digitals, a pesar de què són esmenes parcials que el grup

parlamentari li contestarà, s’està fent aquesta tasca. És a dir,

que a una banda jo crec que hi ha una manca de possibilitat

material per fer-la en aquests moments, o d’adequació i millor

que estigui a la Conselleria de Presidència. I en el segon cas

s’està treballant en aquesta línia.

En el cas de la intervenció del Partit Socialista, la Sra.

Garcia Querol. Jo crec que amb la seva intervenció ha quedat

demostrat que l’esmena a la totalitat no està justificada. És a

dir, sí que s’han fet una sèrie de referències després a les

esmenes parcials, però esmenes a la totalitat molt poc. Jo en

qualsevol cas el debat de les noves tecnologies, de la innovació

i recerca és un debat molt important, que nosaltres el

consideram estratègic i així ho vaig manifestar en el plenari, en

el debat de l’esmena a la totalitat, com una de les línies

estratègiques, com deia ella, per guanyar la competitivitat de

les empreses. 

Dir que l’anàlisi dins el pla vigent que va fer el Govern

anterior, en la meva opinió de forma no correcte, d’un Pla de

R+D i un Pla d’innovació per separat. És a dir, s’ha avaluat

aquest pla i si veim aquest pla que s’ha vengut fent i que ara

acaba la seva vigència i l’any que ve presentarem el següent i

l’avaluació s’ha fet per l’Institut d’Innovació del Coneixement

de València i que pertany al CSIC, feta aquests darrers mesos

i veim que s’han assenyalat com a punts febles... Bé, primer

destacant els punts forts perquè no me critiquin de partidista,

l’increment del personal investigador i la continuació del suport

al tema d’infraestructures científiques i foment de la cultura

científica i difusió de l’oferta tecnològica. Això és allò que ens

estan assenyalant en aquest tema. Les crítiques que se fan a

aquest pla, els seus punts febles, a l’excés de programes..., un

poc que feia de repartidora de subvencions, però no amb

eficàcia. La falta de concreció a les accions, accions adaptades

a cada tipus d’empresa. És a dir, no hi havia criteris era un

criteri de subvencions, necessitat de diversificació industrial,

excessiva confiança en els efectes de (...), ara insisteixen, el seu

companys del CSIC no comparteixen aquest tema en la seva

totalitat. 

I falta d’iniciativa per desenvolupar un turisme basat en la

innovació, és a dir, és una de les coses que ens criticaran del

pla interior. I molt poc foment de la participació empresarial al

R+D+I. És a dir, en definitiva vèiem que el pla anterior era

molt teòric i molt poc pràctic, és a dir, moltes iniciatives

popular com la Fira de la Ciència i la Setmana de la Ciència,

dues molt bones iniciatives de difusió, però després poca

aplicació pràctica. 

Els plans s’avaluen en dos temes bàsics, com li he dit les

línies generals, però se les volem quantificar per veure què s’ha

fet és la producció bibliogràfica i els resultats tecnològics. És

a dir, en producció bibliogràfica si agafam el període del 93 al

2003 veim que s’han aconseguit resultats constants, amb una

tendència creixent, s’ha de reconèixer i del 93 a ara hi ha hagut

un augment constant de producció bibliogràfica amb els criteris

estàndards d’avaluació dels plans de R+D+I i s’han qualificat

3.180 aportacions d’innovació o recerca, 2.400 a nivell

internacional i 780 a nivell nacional. Però a la part pràctica de

l’aplicació dels plans, per això m’estranya alguns temes que ara

estam veient, vostè m’ha de reconèixer el seu fracàs, se mida

pels indicadors relatius a les patents. És a dir, això és com ho

ha avaluat el CSIC o l’institut de València que pertany al CSIC.

Els resultats tecnològics d’aquests indicadors relatius a

patents, si agaféssim i ho faig perquè comprengui millor com

s’estan avaluant i quins són els resultats del 95 al 99 a les Illes

Balears se varen fer 81 patents, per més dades, 69 patents

nacionals, 4 patents europees i 8 patents internacionals. En el

període 2000-2003, simplement 45, quasi la meitat, 31

nacional, cap europea i 14 en extensió internacional. És a dir,

que de les 126 patents fetes els darrers 10 anys a les Illes

Balears durant el període que vostès varen governar va caure

respecte el període anterior en un 40%. I això és el gran

problema que tenim i és el que hem d’anar superant. 

I per això el nou Pla de R+D+I sí que va en les línies

pràctiques de la connexió amb empreses, que vostè m’estava

dient. I en aquesta línia la nostra aposta serà ferma i enlloc

d’anar a la política teòrica, a la política de gestos que ens té

acostumats el seu partit, com ara s’ha vist a nivell estatal

anunciant increments del 25% i que després s’han quedat en el

8,8%. És a dir, com sempre política de gestos, política de

propaganda, però no política de resultats. I en aquesta línia el

nou Pla de R+D+I sí que tendrà aquests objectius claríssims

d’entroncar més amb el món de l’aplicació, de la recerca, sense

oblidar la part de producció bibliogràfica, de la investigació

més teòrica que és necessària. A més de continuar perquè molts

d’aspectes i per això ho vàrem continuar i no ho vàrem retirar

l’any passat el Pla de R+D i el Pla d’innovació eren correctes

i per això s’han continuat totes les seves accions, o la majoria

d’elles i què feim nosaltres? Creure de veres amb el tema de la

recerca, el desenvolupament i la innovació ajuda a la

competitivitat i duplicam el pressupost respecte a l’any

anterior, l’any 2003. I si el comparam amb el pressupost que

varen presentar vostès el segon any de legislatura ho

multiplicam per 6. Aquí l’únic que creu en recerca,

desenvolupament i innovació és aquell Govern i aquella
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conselleria que fa una aposta molt forta perquè creu en la

innovació i recerca duran aquesta competitivitat.

Nosaltres creim que la majoria de temes que s’han fet fins

ara són correctes en una línia, però anam més enfora i per això

feim tres eixos nous de gran contingut, que és el Centre

Internacional de Medicines Respiratòries Avançades perquè

creim que aquest és un centre importantíssim. La veritat és que

si s’ha escollit el tema de les ciències de la salut és perquè la

producció a les Illes Balears en ciències de salut és important.

El tema de producció bibliogràfica en el període 93-2003 s’han

produït 711 publicacions en aquest tema i per tant, tenim una

base humana de professionals en temes de recerca de salut

importants, per això s’ha escollit aquest tema. L’altre serà una

aposta important en temes de litoral que serà via conveni també

amb el CSIC fet per IMEDEA, per potenciar-la. En aquest

sentit continuam amb una colAlaboració oberta amb aquest

centre depenent del Govern central.

I la tercera línia que tendrà una aposta forta, de

concentració d’esforços, és el tema sense cap dubte, del Centre

de Recerca de Turisme. Ja ho deia l’informe que li he

mencionat que els anteriors plans no se feien a posta per la

innovació en turisme i nosaltres creim que aquest és un tema

bàsic. Tenim el compromís del Govern anterior del Partit

Popular de què aquest centre de referència estatal en turisme se

dugués a Balears, la darrera entrevista que vaig tenir amb el

secretari general de Política Científica, m’expressava que tenia

moltes pressions del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

per dur-lo a Barcelona i estam fent un seguiment perquè creim

que aquest centre ha d’estar a Balears i tenint l’obertura del (...)

i un centre d’investigació en temes de turisme podríem reforçar

molt tot el posicionament i allò que en definitiva les dues parts

pretenem de què la recerca i la innovació ens dugui una millor

competitivitat perquè és allà on s’està produint major valor

afegit i sigui una realitat. El nostre pas, com li he dit, és anar

molt més enfora.

També el grup li donarà complida resposta. Però com que

me queda un poc de temps, li voldria a l’esmena parcial algun

tractament en aquest tema. Vostè me parla d’infraestructures de

banda ampla, dir que les compartim, és a dir, enguany la unió

de Mallorca amb Menorca tendrà algun segon cable de banda

ampla i per primera vegada l’illa de Formentera tendrà un cable

de banda ampla, cosa que no s’havia aconseguit. Una illa que

tengui el (...) li assegura en tots els moments. Això se complirà

durant l’any 2005.

Vostè me parla del tema d’administracions i ciutat digital.

Bé, nosaltres en el tema d’administració digital dins del primer

trimestre tot el tema del BOIB se podrà fet tot a nivell digital

perquè ja incorporarem el tema de firma electrònica que és el

darrer pas que ens falta, també les relacions amb el Parlament.

Hem fet avanços per poder dur tot el tema de factures digitals

telemàtiques que li donarem suport des del Govern. Un pla per

a PIME en aquest tema sortirà l’any que ve.

Del sector de noves tecnologies que vostè vol..., és un

sector que aquí compartim, que dins d’allò que jo també

mencionava en el debat a la totalitat de pressuposts de caràcter

estratègic, dins d’aquests sectors que creen més valor afegit,

evidentment és un sector que hi coincidim i molt concretament

fins i tot dins del sistema audiovisual creim que se poden donar

passes importants.

El sector d’empreses, aquí sí que compartim el tema. Però

ja li dic que la seva política anterior ens va dur que no hi

hagués patents, o que baixessin el número de patentes respecte

a abans. És a dir, nosaltres tornam potenciar la recerca perquè

creixi en patents.

Quan vostè ha parlat de la gratuïtat i la universalitat davant

del tema de la banda ampla i que la connexió a internet sigui

gratuïta, quan vulgui, com que això són competències del

Govern central, anam a Madrid a demanar-ho. Jo també crec i

compartesc amb vostè que dins el REB se subvenciona el

transport, hem d’incloure dins el REB, però el ministre encara

no ens ha cridat per la comissió, el tema de les autopistes de la

informació. Jo crec que també això és transport, jo no

demanaria la gratuïtat, però crec que aquestes autopistes de la

informació també han de rebre la mateixa subvenció del 38%

que en el cas del transport.

El tema de la ciutat digital a Menorca, m’estranya que

vulgui treure aquest tema. Tengui en compte que el tema de

ciutat digital se va començar havent-hi aquí un Govern del

pacte de progrés i un Govern del Partit Popular a Madrid i s’ha

acabat signant amb governs distints. És a dir, és un tema que

crec que totes les administracions han fet esforços perquè se

mantengués. Quan jo me vaig fer càrrec de la conselleria, hi

havia dos plans presentats, un del Consell Insular de Mallorca

per la Mancomunitat del Nord i un per als ajuntaments de

Formentera i Calvià. El que va fer el Govern, a petició de

Madrid, per poder-lo aprovar va ser unir aquests dos plans que

s’havien presentat dins del programa ciutats digitals per

d’aquesta forma dur-lo endavant. En cap cas el Consell Insular

de Menorca, ni amb el Govern anterior per la documentació

trobada, ni amb el Govern actual s’ha interessat en integrar-se

en aquest tema. Però en definitiva, el que estam fent ara són els

plans pilot, però evidentment aquestes aplicacions hauran de

ser iguals per a tots els consells insulars i per a tots els

ajuntaments. Simplement són els plans pilot que estam fent ara.

Bé el tema d’un ordinador per a cada dos alumnes és un

tema que figura (...)programa españa.es. És a dir, aquest

Govern va signar el protocol d’españa.es el mes de gener,

s’havia de desenvolupar després amb els convenis concrets que

donin lloc a aquest tema. L’entrevista amb la secretària d’Estat

de Telecomunicacions que no me va poder rebre fins el mes de

juliol i li vaig tornar plantejar aquest tema i me va dir que el

desenvolupament del conveni españa.es que esperàssim després

de setembre i fins ara no hem aconseguit arribar més enfora.

Compartesc la idea i esperam que la secretària d’Estat de

Telecomunicacions o el ministre tengui bé a signar els convenis

específics per dur aquest tema endavant.

I per acabar el tema de la Fira de la Ciència. Perdoni, aquest

Govern és el que ha posat en marxa dur la Fira de la Ciència a

l’illa d’Eivissa i l’any que ve el 2005 a l’illa de Menorca. És a

dir, lliçons de dur aquesta fira a les altres illes no les admetem

perquè és el que les ha duit a l’hora de la veritat i no com va fer

el Govern anterior que va emprar una política centralista en

aquest tema i només la va desenvolupar a Palma.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé en

primer lloc el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds.

Té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí Sr. President. Com que el conseller no ha donat resposta

a les nostres esmenes, ha dit que ja ho faria el Grup

Parlamentari Popular. En tot cas replicaríem al grup

parlamentari i ara no intervindríem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té ara la paraula el Grup

Parlamentari Socialista la Sra. Garcia Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè me diu primer

que el Grup Socialista no té justificada l’esmena a la totalitat i

després per dir-ho, me justifica un seguit de cosetes que fa el

Govern, jo no li he dit que no faci res, jo no li he dit. Jo el que

li he dit és que per al Govern de les Illes Balears aquest tema

no és una prioritat, la prioritat és fer autopistes, posar ciment,

ràpid. Però posar banda ampla ja no és tan urgent, Sr.

Conseller, ni és tan prioritari i la prova, entre altres és, que

mentre el pressupost de la comunitat autònoma s’incrementa al

voltant d’un 39%, el seu, el d’innovació, el de noves

tecnologies per sota. Però és que a més, en inversions materials,

és a dir, amb ordinadors, és a dir, per sota de la mitja de

qualsevol empresa i d’inversions necessària per reposar

ordinadors. I precisament no estam a nivells de reposició,

almenys en allò que significa educació, sanitat o alguns altres

colAlectius sencers. 

Vostè diu que ho considerem estratègic, bé em sembla molt

bé. Però és que vostès porten governant 18 mesos i aquesta

consideració d’estratègic no ha duit a una plasmació d’aquesta

estratègia. Vostès ho poden considerar estratègic, però no ho

han escrit, no ho han aprovat, no ho han dut a aquest Parlament,

no tenen un pla. I el que van fer el pacte de progrés no els

agrada, vostè diu: és molt flac; val, però n’hi havia un, dos n’hi

havia. Vostè diu no n’hi ha d’haver dos, hauria de ser un,

sumi’ls, és igual, sumi’ls, retalli i aferri, amb tres mesos podria

tenir un pla aclarit. Faci el que sigui, però si vostè creu, com jo,

que en aquest tema la planificació estratègica és bàsica, no ho

digui si no ho té fet.

M’ha parlat de producció bibliogràfica, de patents i m’ha

parlat de qüestions punteres en medicina i en turisme, i a mi me

sembla bé; jo el que li he dit és que vostè no fa res, i això li

reafirm, res per propiciar que aquí hi hagi més empreses de

noves tecnologies, tant d’equips com de programació i que per

a això no hi ha costs d’insularitat, i això tampoc no m’ho ha

contestat. Estam d’acord o no que pensar i fer programes

d’ordinador no té costs d’insularitat? Estam d’acord o no que

això només té a veure amb el capital humà de les nostres illes?

Idò, Sr. Conseller, això és que, entre d’altres coses, ja li dic, i

tampoc això ho té en marxa.

I una altra cosa, vostè només parla de quatre anys de pacte

de progrés; miri, les noves tecnologies, si parlem d’Internet, si

parlem de la xarxa, de quants anys parlem? De quants anys

estam parlant que aquestes són unes tecnologies que haurien de

ser estratègiques per a qualsevol govern, no li dic per al seu, li

dic per a qualsevol govern, per al govern de l’Estat, per al

govern de les comunitats autònomes, per al govern dels

ajuntaments, per a qualsevol govern hauria de ser una política

estratègica i una política no només com a política

d’infraestructures, sinó com a política social i com a política

econòmica, vista com a política econòmica i social. Estam

parlant de fa deu anys cap aquí, de fa deu anys cap aquí,

especialment de fa vuit cap aquí, ha governat el Partit Popular

a Espanya i Espanya és la darrera, quan vostès se n’han anat del

Govern, és la darrera quant a inversió en noves tecnologies.

Vostès sí que van fer un pla, que es diu E Espanya i que encara

l’hem de veure quina versió han començat a fer, sí, senyor

conseller, sí.

I si parlem d’administració digital, doncs m’ho posa molt

fàcil. Vostè parla molt d’administració digital, la Sra.

Vicepresidenta avui el matí ens ha dit que han fet una gran

cosa, una gran cosa, hem firmat amb els ajuntaments que

puguin registrar registres de la comunitat autònoma. Els

consellers de Menorca riuen, perquè això ja feia un any que

estava implantat a Menorca i al consell insular, sense ni una

pesseta, sense ni una pesseta, ni un euro, ho havia dut endavant.

Però el problema de l’administració digital de la comunitat

autònoma no és que els ciutadans ho puguin registrar als

ajuntaments, endavant, me sembla molt bé, és que els

ciutadans, si volen registrar una cosa a la Conselleria d’Hisenda

no poden anar a la Conselleria de Turisme, perquè no li agafen,

Sr. Conseller. O sigui que, per començar, facin administració

digital a les seves pròpies conselleries, unitat de registre, jo

crec que és una cosa fins i tot denunciable, que una

administració no t’agafi un document que va a una altra

conselleria. Per tant, comencin vostès per la pròpia

administració.

Miri, hi ha un pla que es diu E Europa, només l’ha d’agafar

i seguir. El primer nivell d’administració digital, el més baixet

diu que a la pàgina web de l’administració hi hagi els models

perquè la gent els pugui imprimir i anar a l’administració. Ha

entrat vostè a la pàgina web del Govern balear, Sr. Conseller?

Ha entrat vostè? Vostès no estan ni al primer nivell, li pot

donar la culpa al pacte de progrés, però vostè fa 18 mesos que

governa i tampoc ha avançat com a molt.

I per últim, pel que fa a ara, tots els consellers han parlat

d’administració digital, els té bens ensenyats, tots tenen

l’administració digital a la boca; el Rodríguez farà una intranet;

la senyora de Salut farà un portal de salut; la Sra. Estaràs

firmarà amb tots els ajuntaments. Això què és Sr. Conseller,

això és estratègia, això és estratègic, cadascun una direcció,

gastant fortunes, que sabrem quant gasten, ho sabrem perquè ho

demanarem, sabrem quant gasten amb tot aquest tema i amb

tant baixa efectivitat com tenen fins ara?

I ara sí que acab, banda ampla, acab perquè no tinc temps,

perquè seguiria tot el que volguessin i més; banda ampla, fa

quatre anys o més que el Parlament d’Extremadura i el de

Catalunya han declarat que la banda ampla ha de ser pública,
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servei públic i gratuït. Vostès també formen part d’una

comunitat autònoma i jo li dic: en aquest tema hauríem de ser

capdavanters, deixi’s de plans pilot, d’estudis, de redactar

plans, perquè duen 18 mesos governant i amb noves

tecnologies aquests 18 mesos han quedat obsolets, els portàtils

que ens han donat als diputats i sobretot els programes que

s’estan realitzant, per tant posin les piles perquè si no, quan

acabi la seva legislatura, també serem els últims en aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió, té la

paraula el Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Diputada, sap qui paga això d’Extremadura? Els ciutadans de

les Illes Balears, és a dir, aquests plans, ...

(Remor de veus)

... sí, sí, sí, els ciutadans de les Illes Balears, els pobres de

les Illes Balears som els que finançam Extremadura. Sí,

evidentment, també les autopistes d’Extremadura, la comunitat

autònoma d’Extremadura té un pressupost de 4.000 milions

d’euros, dels quals 2.200 milions d’euros venen de subvencions

de transferències de l’Estat i de la Unió Europea. És a dir que

els ciutadans de les Illes Balears som els que finançam aquests

temes i no tenim les infraestructures que ens pertoquen,

aquestes de la societat de la informació i les autopistes. És a

dir, ja està bé que els ciutadans de les Illes Balears paguem la

sanitat d’Extremadura, la sanitat d’Andalusia, la de Múrcia, ...

(Remor de veus)

... sí, sí, és aquest el tema, el problema del finançament

autonòmic no és més que aquest altre, finançament, el problema

del finançament autonòmic no deixa de ser més que com s’està

finançant. És evident que a Extremadura poden tenir qualque

tema de noves tecnologies gràcies que Catalunya, Madrid i

Balears pagam més i ens donen menys, això és la realitat i

podem tenir aquest debat quan vulguin amb detall.

(Remor de veus i petit aldarull a la Sala)

Escolti, és que diu que no tenim el pla. Miri, l’anterior pla

era del 2001 al 2004 i fa un any, en aquest mateix debat, vàrem

dir que en el tema d’R+D+I és un tema suficientment seriós

com per no donar canvis de tendència; que, a més tot són

pautes i finançament que ve de la Unió Europea, és a dir, no

convenia anar a l’aventura i per tant volíem acabar el pla 2001-

2004, que es va iniciar, que hem dit que en algunes qüestions

era molt correcte i que en temes com producció bibliogràfica

havia donat els seus fruits, però no l’ha donat amb les

aplicacions de la recerca, i això és el que hem analitzat. I que

en aquest moment que acaba aquest pla, doncs presentarem, en

el seu moment, en el 2005, el nou pla d’R+D+I amb una

estratègia claríssima i que li he dit per on anava aquesta

estratègia claríssima que a vostè no li agrada sentir; perquè no

vol sentir que el pla anterior va ser un pla teòric, molt de llests,

però no un pla que després s’hagi duit a una millora de la

competitivitat a les illes. Perquè també li vaig demostrar en el

debat de l’esmena a la totalitat que la productivitat a les Illes

Balears ens havia caigut i que això era un problema greu. Per

tant, aquí cadascú ha d’aguantar la seva part i que aquí sí que

hi ha una estratègia molt clara i, a més, l’estratègia no es

demostra vostè dient que no tenim estratègia, nosaltres doblam

el pressupost en aquest tema. I si un increment del cent per cent

a la Direcció General d’R+D+I, o del 98% per ser exactes, és

dels pressuposts, increment de pressuposts més important que

es dóna a qualsevol direcció general. Per tant, sí que hi ha una

estratègia clara i que aquesta dotació ja ve donada perquè ja

sabem les línies del pla que vendrà, d’R+D+I. Hi ha una

estratègia, es veuran els seus fruits, en els quatre anys no tengui

cap dubte que veurem els seus fruits i que veurem un sector

empresarial molt més implicat en l’R+D+I que actualment i que

això ha de millorar la competitivitat i que això no s’ha de dur

al sector de noves tecnologies.

Me diu que en el sector de noves tecnologies que no hem fet

res. Escolti, doncs miri si hem fet, miri si creuen els empresaris

del sector de noves tecnologies en els projectes del Govern, és

que quan jo vaig arribar al Govern, al Parc Bit hi havia tres

solars venuts i un d’ells a l’INESTUR. En aquest moment en

tenim 17 que estan dedicats a temes de noves tecnologies, és a

dir que vostè s’equivoca i fa una demagògia falsa, perquè en el

Parc Bit hi ha empresaris que aposten pel sector de noves

tecnologies, perquè veuen el futur aquí. I jo compartesc el tema

amb vostè que no hi ha un tema d’insularitat amb les noves

tecnologies i la realitat és que es potencien i es creen empreses,

i a part de les empreses del viver del Parc Bit, sí que es veu,

amb aquesta demanda de solars i d’empreses que es traslladen

allà, que és un sector que potenciam amb realitats, no amb

propaganda, com fan vostès, amb realitats. I per això tenim

avui 17 solars i vostès en tenien 3. És que això són els números,

és a dir, és el mateix que li he dit amb les patents, és que a

vostè no li agrada sentir que amb cinc anys, del 95 al 99 es

varen fer més patents que amb els quatre anys següents, quan

el normal, si anàssim avançant, és que hi hagués hagut més

patents. Me sap greu, però els números no es poden desvirtuar

com vostès volen desvirtuar sempre.

Dir que sí que apostam pel sector de noves tecnologies, sí

que fomentam, sense cap tipus de competència deslleial, i

facilitam que hi hagi les infraestructures per a les quals es va

crear el Parc Bit. I que evidentment que el tema que vostè diu,

d’españa.es i que els vuit anys de govern del Partit Popular a

Madrid es va anar cap enrera, ho sent molt, en aquest tema es

torna equivocar. Vostès varen prometre un increment del 25%

en temes d’R+D+I, ho va anunciar el seu president en el debat

d’investidura i tan sols hi ha un 8,8. I per exemple el CSIC, que

és el centre més important d’investigació, és a dir, tenia

increment durant el Partit Popular, increment del 17% i

enguany ha tengut un increment del 8% i per aquest motiu el

seu president està més que enfadat. Ho sent molt, els que no

tenen política són vostès.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la Sala)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Hi ha cap grup que vulgui

intervenir a favor de les esmenes? Idò, doncs, torn en contra i

té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller posi’s tranquils perquè ells ens demanen en 18 mesos

el que ells van ser incapaços de fer en 4 anys, a partir d’aquí

s’ha acabat.

(Remor de veus)

Llavors, quant a l’esmena a la totalitat evidentment no hi

podem estar a favor perquè és evident i els números així canten,

que la Direcció General de Recerca, Desenvolupament

Tecnològic i Innovació disposarà per a l’any 2005 d’un

pressupost de 8,7 milions d’euros, el que significa un increment

del 96% respecte del 2004. I com va dir l’altre dia a la comissió

una diputada socialista, l’important era precisament a què es

destinaria aquest increment; i precisament l’increment anava

destinat als capítols 6 i 7, amb la qual cosa inversions i era una

quantitat de 4,7 milions d’euros que, en relació amb l’any

anterior, eren 3,2. A partir d’aquí, jo crec que l’objectiu

d’aquest increment és, tal com ha dit el conseller, incentivar la

recerca i la innovació com a forma de millorar la productivitat

i per crear centres de personal i d’alt valor afegit.

Passaria ja a les esmenes parcials. Hi ha la possibilitat de

dues transaccions i demanaria al Partit Socialista, o no. Bé,

quant a les esmenes d’Esquerra Unida, hi ha agrupades la 7610

i la 7611, aquestes dues manifestar-li que bé, és reiteració del

que ja s’ha dit fins ara, perquè es fa molta de feina en aquests

moments, s’avaluen les actuacions i inversions executades dins

els plans d’innovació 2001-2004, de manera que permetrà

mitjançant les anàlisis dels indicadors emprendre

adequadament els projectes futurs que s’enquadren en el primer

pla d’R+I del 2005 al 2008, que contemplarà realitzacions a

totes les illes. S’ha acordat així i bé, jo supòs que amb aquesta

explicació coincidirà amb mi que, no preferible, però sí millor

dit, prematur, seria assumir aquesta despesa tan important si el

que es vol en aquest cas és optimitzar recursos públics. Per la

qual cosa, lament comunicar-li que la rebutjaríem.

Quant a la 7612, que és estadística, la posada en marxa del

Pla d’estadística de les Illes Balears es troba en fase inicial.

S’estan establint contactes amb conselleries, consells insulars

i ajuntaments per fer una feina d’anàlisi, perquè realment les

bases de dades que han trobat han estat pràcticament nulAles,

però això sí, el que sí que han trobat és, en el magatzem de Sant

Felip pràcticament deu tones de paper i en concret uns 20.000

llibres que no s’havien repartit, i això és al que s’havia destinat

la darrera legislatura.

Quant a la 7665, ja li vaig respondre el dia de la comissió,

que bé, que no està nomenat el Síndic de Greuges, a un moment

o l’altre quedarà aclarit i llavors ja es farà.

Quant a les del Partit Socialista, hi ha aquestes dues que a

veure si és possible una transacció, la 7742 i la 7743. La 7742

quedaria: afectar 100.000 euros, subconcepte 64. I la 7743,

seria també 100.000 euros i canviar el subconcepte 70.000 per

64.000. Si és possible, doncs s’arribarien a transaccionar

aquestes dues.

Quant a la 7739, manifestar-li que es tracta sobre el tema de

les antenes de Montetoro i efectivament a l’estudi es publicarà

el Pla director sectorial de telecomunicacions es publicarà dins

el mes de gener i llavors, doncs una vegada que es publiqui i es

rebin les pertinents alAlegacions, sabrem efectivament i podrem

ja reorganitzar i prioritzar els temes que siguin més importants.

No obstant, la consignació que hi ha pressupostària, doncs es

considera en aquest moment adequada.

La 7740, que és el pla pilot, aquesta esmena queda

aprovada dins el projecte estratègic de la Direcció General de

Tecnologia i Comunicació i aquesta direcció general per al

2005 té un increment d’un 11% i és una aposta contínua per les

noves tecnologies. Llavors, amb les reclamacions que feia la

diputada del Partit Socialista, doncs permet als ciutadans

acostar-se a l’administració i evitar precisament la creació

d’aquestes bretxes digitals a diferents zones del nostre territori.

Quant a la 7746, quarta fira de la Ciència, recordar-los que

l’organització de la fira, doncs a més de Mallorca i Eivissa, per

al 2005 se celebrarà a Menorca, i el 2006 una altra vegada a

Eivissa. I el que vostès ens demanen dir-los que està recollit,

està contemplada la despesa de la quarta fira dins el projecte

anomenat La recerca a les Illes Balears, Coordinació,

Planificació i Seguiment i Difusió. Llavors, també hi ha una

altra partida destinada a escoles, perquè puguin participar en la

fira.

La 7744 i la 7745 es contempla també una dotació en el

projecte de Ciutats Digitals, que ja preveu acció

d’alfabetització digital a algunes administracions locals, i

pendents d’un futur més ampli.

La 7747, dins la promoció de la recerca i el

desenvolupament tecnològic, destaquem cinc mesures: una

d’elles és precisament la posada en marxa del projecte de

Xarxes d’Estacions Biològiques a les Illes Balears, que també

era una esmena presentada pel Partit Socialista i que bé, que ja

està recollida. Però sí me permetria recordar-los que l’antiga

base de Maó és a l’espera que el Consell Insular de Menorca

arribi a un acord amb el Ministeri de Defensa per a la

restauració integral dels edificis.

Després tenim també la 7741, que tampoc no es podrà

acceptar perquè els criteris que s’ha fixat el Govern

consisteixen a l’elaboració, precisament un pla de la societat de

la informació del coneixement de les Illes Balears, perquè

d’una forma coordinada i global es plantejaran totes les

estratègies i actuacions. En definitiva i una altra vegada es

tracta d’optimitzar recursos i donar més serveis.

Si revisem totes les esmenes, li agraïm les esmenes que

s’han presentat, però tenguin en compte, i si revisen un a un i

detalladament els programes, trobaran que moltes d’aquestes

esmenes estan introduïdes a uns altres programes, amb la qual

cosa considerem que des dels criteris del Govern es dóna

sortida a les esmenes que vostès han presentat.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. En torn de rèplica, el Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr.

Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Esperava que ja que el

conseller no havia contestat, el grup parlamentari contestàs una

miqueta més. Bé, de les dues esmenes que tenim quant a suport

a plans insulars o locals d’innovació tecnològica, i la Sra.

Sugrañes, del que jo he apuntat per aquí, diu que s’està fent

molta feina. No he arribat a entendre massa bé a què consisteix

aquesta feina, però tampoc no entenem quin mal els fa que hi

hagi una aportació suplementària. Crec que hi ha la directriu de

no acceptar cap esmena i bé, per això voten en contra.

Però encara més sorprenent és la que fa al desenvolupament

del pla estadístic, una esmena modesta, 300.000 euros.

Reconeix la Sra. Sugrañes que la cosa està retardada, fa un

retret al govern anterior, pel que es veu han trobat no sé

quantes tones de llibres dins un magatzem; idò, molt mal fet, si

hi havia llibres sense repartir molt mal fet. Però bé, el problema

del pla estadístic, que aquí sí que ha reconegut que està

retardat, doncs no sé perquè no accepten que hi hagi una

quantitat suplementària. Sí, segurament, que no ho ha dit, és

perquè la baixa es produïa a carreteres, però realment no

acabam d’entendre; aquí no ha dit que ja està en marxa o que

ja ho estan fent i que ja és quasi a punt, sinó que reconeixia el

retard i no volen que hi hagi una aportació major per

desenvolupar el pla estadístic.

I llavors és que ja és sorprenent del tot, és el tema de

l’Oficina del Defensor del Menor, perquè quin problema hi ha

que aquesta oficina passi a dependre, i així consti al pressupost,

passi a dependre del Parlament de les Illes Balears i no

depengui del Govern? Quin problema hi ha? Cap ni un, excepte

la voluntat política, cap ni un. Però és que a més ho lliga a la

Sindicatura de Greuges i ens fa témer que en aquesta legislatura

no s’intentarà cobrir la Sindicatura de Greuges, de fet no sabem

que hi hagi hagut cap moviment en aquest sentit i ho deixa tot

per al futur. Largo me lo fiáis, que deia aquell. Doncs, creim

que, sincerament, l’únic que hi ha és manca de voluntat

política, perquè dificultat, entenem nosaltres, que no n’hi ha

cap ni una.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula la Sra. Carme García

Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Els doblers se n’han anat a

Extremadura; parla igual que el Sr. Carod, parla igual que el Sr.

Carod. Jo, de vostè m’ho faria analitzar, no sé com, però

d’alguna manera m’ho faria analitzar. Miri, el pla per posar

ordinadors a Extremadura va costar molt pocs diners, me sap

greu perquè no duc el retall de premsa, però molt pocs doblers.

El que va demostrar la comunitat autònoma es que s’ha de tenir

iniciativa i després demanar i vostès el que no tenen són

iniciatives.

Li he dit el pla per posar ordinadors a les escoles va costar

molt pocs diners, va costar iniciativa, imaginació i anar a cercar

acords amb els proveïdors i acords amb la gent que subministra

aquests ordinadors. Molt poc, molt poc va costar, comparat

amb els doblers que vostès gasten en altres coses inútils, per

tant, Sr. Conseller, no demani tant i primer folri’s en iniciativa

que és el que necessita la comunitat autònoma.

Doblem el pressupost i, efectivament, Sra. Sugrañes, clar,

l’important no és que el doblin, ni si en posen mil ni dos mil,

sinó amb què el gasten, açò és el que li he dit. I jo li he dit:

vostès estan a la cua en administració digital, a la cua en

administració digital, sí, Sr. Conseller, no digui que no; si ja li

he dit: només ha d’entrar a la seva pròpia pàgina web, vostès no

estan ni a la fase bàsica del que diu la Unió Europea que han de

tenir les administracions. I li queda, no tota la legislatura, no,

li queden dos anys per complir i estar al nivell del que demana

el Pla E Europa, per a, com a mínim, penjar les instàncies a la

web, de totes les conselleries, tengui les instàncies. Miri, si vol

podem invertir en un escàner per a la Conselleria d’Hisenda i

els escaneja i els penja a la web, açò és el mínim que li

demanen, no té ni això.

Pel que fa al sector empresarial, sí vostè ho va dir ja a la

compareixença, nosaltres tenim subvencions a les empreses i

tenim unes iniciatives d’investigació al respecte que avui les ha

tornat a repetir i vostès van trobar un Parc Bit només amb tres

empreses; que vol que li digui el que va trobar el Sr. Antich al

Parc Bit, vol que li digui? Un campillo, diuen, i una

urbanització especulativa projectada, això és el que va trobar

el Sr. Antich, i amb quatre anys vostè ha trobat una

urbanització empresarial, d’investigació, amb alta tecnologia i

a punt per vendre els terrenys a aquestes empreses, això és el

que vostè ha trobat.

(Aldarull a la Sala)

I aquí qui manipula és vostè. Pel que fa a les

infraestructures de banda ampla, sí que estan fent cosa, perquè

ara hi haurà una banda doble que anirà de Menorca a Mallorca,

de Mallorca a València i tot això garanteix un anell que

assegura que la banda ampla funcioni. Però tot això no ho ha

fet vostè, Sr. Conseller, això ho ha fet Telefónica d’Espanya,

una empresa privada, això no ho ha fet vostè, ni tan sols ho ha

planificat vostè, ni tan sols ho ha projectat ni ho ha previst ni

ho té planificat vostè, ho ha fet Telefónica. I en funció de què

fa Telefònica les coses? De què li siguin rendibles, per tant els

llocs, és a dir, les zones rurals i els llocs que necessitin molta

inversió seguiran sense tenir banda ampla, perquè no li surt

rendible a Telefónica. I vostès no tenen projectat com fer-ho.

I Sra. Sugrañes, la bretxa digital és un concepte també que

va introduir la Unió Europea per avisar a totes les regions

d’Europa, per avisar, que tal com avançaven les noves

tecnologies es podria quedar al marge de les noves tecnologies

un sector de la població que no havia tengut accés a les
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mateixes. I què vol dir? Que aquí tendrem dues poblacions: una

que coneix i fa servir les noves tecnologies i una altra que no

les coneix i no fa servir les noves tecnologies. I com que vostès

ja hi estan acostumats, perquè tenen una comunitat autònoma

dual i els sembla bé, gent que treballa i gent que no; gent que

treballa sis mesos, gent que treballa tot l’any, i sempre estam

igual; doncs ja els sembla bé també i per això confonen fins i

tot els conceptes que hi hagi persones que estiguin al marge

d’aquestes tecnologies. I que això només se soluciona si hi ha

un pla específic i doblers invertits perquè això no passi.

No és veritat que siguin a altres programes les inversions,

Sra. Consellera, no és veritat. I no és veritat que sigui una

prioritat pel Govern i vostès ho demostren amb les seves

intervencions. Jo crec que l’exemple que li he posat del Parc

Bit és un exemple del que ha fet el Partit Popular mentre ha

governat aquesta comunitat autònoma i mentre va governar

Espanya, ni una cosa en la qual érem capdavanters. N’hi diré

una per quedar, per ser equilibrada, l’Agència Tributària, però

vostè sap que de l’informe l’únic que se salva és l’Agència

Tributària, tota la resta suspèn amb menys de zero.

I ja acab, Sr. President, bé, les dues esmenes que me

presenta, les dues transaccions, les hi acceptaré perquè més val

una cosa que res, però dues observacions: nosaltres volíem els

telecentres gestionats pels ajuntaments; vostès proposen invertir

a la pròpia comunitat autònoma, bé està, que es facin. La

segona observació és que vostè canvia la partida que té al

pressupost; el pressupost seu per al Parc Bit és una partida de

capítol 7, perquè inverteixi en l’IBIT, perdoni, i vostè me la

transforma en una partida de capítol 6. Bé està, però és vostè

que ho canvia, el seu pressupost posa capítol 7.

Per últim, vostè, Sr. President, no hi era i el Sr.

Vicepresident primer tampoc, torn a reivindicar la instalAlació

de xarxa sense fil al Parlament perquè tots els diputats tenguin

wi-fi a la sala de plens i a les comissions. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Al Sr. Miquel Ramon d’Esquerra

Unida, dir-li que les seves esmenes que no és cert, o sigui es

recull ja en el pla de Ciutats Digitals, hi ha 5 milions d’euros,

per tant no posi coses que no siguin veritat.

I quant a la Sra. García, no es preocupi, que ens falta

imaginació, perquè en necessitarem molta amb la poca ajuda

que arriba de Madrid. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fixació de posicions. Per part del PSM-

Entesa Nacionalista.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, per dir que des

del PSM-Entesa Nacionalista estam d’acord que s’han

d’augmentar les inversions en I + D i també estam d’acord que

s’ha de fer un esforç per implantar les noves tecnologies.

Només fer un comentari quant que els doblers que va costar

instalAlar la banda ampla a Extremadura, que la va pagar la

comunitat autònoma, jo crec que això és patètic fer aquesta

afirmació; sobretot dir-los que la manca de finançament és una

qüestió transversal a tot el Govern i que en lloc de fer-nos les

víctimes el que hauríem d’entonar és el mea culpa perquè hem

estat incapaços durant molts d’anys de desenvolupar la Llei de

règim especial. Per tant, el que hem de fer és ara que hi ha

l’oportunitat, negociar i tenir un finançament digne i sobretot

no perdre el tren de les noves tecnologies a les Illes Balears.

I dit això, donarem suport a les esmenes que han presentat

Esquerra Unida i Els Verds i el Grup Socialista, perquè

entenem que ajuden a millorar el pressupost que ha presentat el

Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Passam al debat número 9, de

totalitat, secció 15, Conselleria de Medi Ambient; secció 79,

Institut d’Espais Protegits de les Illes Balears; l’empresa

pública 83, Institut Balear de l’Aigua i de l’Energia i l’empresa

pública 85, Institut Balear de Conservació de la Natura.

En primer lloc, passam a la defensa conjunta de l’esmena

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds

a les seccions incloses en el present debat, per la qual cosa té

la paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

Presentam l’esmena a la totalitat d’aquesta secció per

considerar que aquests pressuposts no responen ni a les

necessitats ni a resoldre els problemes ambientals de les nostres

illes. La situació no és bona i tots els indicadors així ho fan

palès, que és evident que no tenc temps per dir-los tots perquè

el temps és molt estricte. No compartim moltes de les

polítiques ambientals que esdevenen d’aquests pressuposts i per

això presentam aquesta esmena a la totalitat.

Aquests pressuposts no corregeixen els desequilibris

ambientals ni suposen un compromís mediambiental ni situen

el medi ambient com un sector estratègic de la societat illenca

en el conjunt de l’acció del govern del Sr. Matas. Tal com va

afirmar el conseller de Medi Ambient en la seva compareixença

en comissió per explicar els pressuposts. Vegem-ho.

Els pressuposts de la secció globalment augmenten un 5,3%

en relació amb l’any anterior, però aquest augment no resulta

gaire significatiu si el comparam amb la pujada tan substancial

d’altres conselleries, sobretot de la Conselleria d’Obres

Públiques, just per aquest fet hauríem d’admetre que el medi

ambient no és una acció de govern prioritària per al president

Matas, ja que augmenta poc en relació amb altres conselleries,

però, a més, l’acció de govern del president Matas i, per tant,

de tot el govern del Partit Popular no va en l’objectiu de la
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preservació del medi ambient, sinó tot el contrari. Facem un

repàs als pressuposts generals de la comunitat autònoma, fer

autopistes, fer obres de tot tipus, sigui el que sigui, on sigui, la

qüestió és fer obres, com més millor i per tot, aquest objectiu

bàsic de la política del govern del Partit Popular i del president

és incompatible amb la protecció del medi ambient.

Ara bé, el màrqueting verd, les fundacions verdes i pintar de

vers tot el que faci falta, això sí que és una prioritat i a més és

més barat. El medi ambient i la seva preservació és transversal

i implica totes les accions de govern i va molt més enllà de les

actuacions de la conselleria que du el seu nom, com es pot

protegir el territori, el paisatge i la biodiversitat si s’omple això

mateix de grans infraestructures i d’urbanitzacions, a la carta o

no, per tot arreu? Com es vol minvar la contribució al canvi

climàtic si s’augmenten les emissions i el consum energètic en

polítiques de foment del cotxe privat i si s’aposta per un cable

elèctric a més del gasoducte i poc s’incentiven les energies

renovables? Com es vol fer una bona gestió de l’aigua si es

plantegen les dessaladores com el remei, mentre s’augmenta la

pressió urbanística i turística més oferta en lloc de controlar la

demanda?

Podríem continuar, però m’he de centrar en els pressuposts

d’aquesta secció i en les competències pròpies de la Conselleria

de Medi Ambient que, com dic, no és l’única que fa medi

ambient, ni molt menys. Així i tot, vull afegir que la necessitat

per a la protecció dels nostres recursos naturals i del medi

ambient és un tema essencial. Aquests pressuposts generals del

Govern i concretament de la secció 15, al nostre entendre,

primer no ho plantegen com un aspecte i una acció transversal,

segon no fan front als problemes estructurals a nivell ambiental,

al contrari, s’incrementen aquests problemes i també les

dificultats per resoldre’ls, als quals la conselleria de la secció

15 tendrà cada vegada més dificultats per resoldre’ls. En tercer

lloc, no van en l’objectiu de resoldre problemes, aplicant els

principis de prevenció i de precaució i els principis de protegir

i preservar. Manquen, al nostre parer, aquests eixos

fonamentals en l’actuació mediambiental global i concreta. En

referència a les competències, com he dit, de la secció 15,

Conselleria de Medi Ambient, aigua, residus, protecció de la

biodiversitat entre d’altres, el que més augmenta és el deute de

les empreses públiques actuals, perquè aviat seran unes altres,

IBASAN, IBAEN i IBANAT.

L’augment és important i es troba en la línia continuïsta dels

pressuposts de l’any anterior i de basar moltes de les accions

d’aquesta conselleria en l’endeutament. L’endeutament ha de

ser, nosaltres no estam en contra de l’endeutament per

l’endeutament, però ha de ser responsable i controlat i,

sobretot, depèn pel que ens endeutam. L’IBASAN, el capítol 6,

d’inversions reals, augmenta molt, així com també l’IBAEN,

sembla que l’endeutament de l’IBASAN va en l’objectiu

d’augmentar el pressupost en depuració, això és positiu, sempre

i quan es facin les depuradores necessàries i de forma racional,

no per fer més inauguracions o per poder regar més camps de

golf. Però sobretot volem destacar la importància del

manteniment que esperem que el conseller que és tan sensible

a aquests temes ho tendrà en compte. Veig també que la

conselleria continua un treball iniciat en aquest tema des de fa

anys, amb molts entrebancs en alguns casos i de forma

apressada en alguns altres. A més d’adaptar-se, com no podria

ser d’altra manera, a la directiva marc d’aigües i a les

normatives europees en aquest àmbit i d’obligat compliment i

en la línia del decret de protecció de les zones sensibles.

També suposam que s’endeuta per endegar torrents i fer

obres, consideram algunes actuacions importants en tema de

torrents, però en temes generals també a aquesta conselleria li

agrada molt això de fer obres. Nosaltres apostaríem més per la

conservació i per centrar les actuacions, les obres en zones

urbanes i la conservació del torrent. Però mentre augmenta el

deute per fer obres en matèria d’aigua, ens crida l’atenció la

baixada d’una partida important, 2.300.000 euros per ingrés

d’aigua dessalada perquè no es ven tota l’aigua dessalada que

es produeix a la dessaladora de Palma. Idò, per què volen fer

més dessaladores?, no seria més racional i més barat

econòmicament i ecològicament utilitzar la capacitat de

dessalació instalAlada que fer-ne de noves? Així, aquests

2.300.000 euros els podria dedicar a polítiques mediambientals

actives.

També ens ha cridat l’atenció que hi ha una previsió

d’augment d’ingressos per taxes, la qual cosa implica que

s’autoritzaran moltes més perforacions en deteriorament dels

aqüífers. En la mateixa línia d’ingressos veim al contrari la

rebaixa dels ingressos per multes a més del 80%, des de

204.121 euros a 40.000 euros que fa pensar si es relaxarà

proporcionalment el control sobre els possibles infractors, la

qual cosa desprotegeix els nostres recursos i ens genera una

preocupació.

Per altra banda, i al nostre entendre, un dels objectius

marcats per aquesta conselleria és reforçar el concepte que

l’administració ambiental ha de fer net i ha de complir

l’objectiu de màrqueting verd. Això sí que és el que el Sr.

Matas vol. Mister Propper, el concepte ja el manejava el Sr.

Borrás al Consell Insular de Mallorca amb el lema “Mallorca

neta i natural”. Ara la conselleria també s’hi apunta,

concretament al programa de neteja del litoral s’hi destina un

gran esforç pressupostari, 2.983.000 euros, aquest programa

està bé, però nosaltres consideram que els pressuposts s’han de

destinar a competències reals de la Conselleria de Medi

Ambient i de major prioritat al nostre entendre. Aquesta qüestió

ha de ser participativa, la de neteja del litoral, de diverses

administracions que tenen i comparteixen competències,

ajuntaments, consells i Ministeri de Medi Ambient. La

Conselleria de Medi Ambient hauria d’actuar a prevenir, també

amb altres administracions, i evitar aquesta situació de tan

elevat nivell de brutor que s’han trobat i que tan feliços els fa.

Convendria controlar les causes més que no els efectes, però

algunes de les polítiques ambientals de competència d’aquesta

conselleria i que per a nosaltres són prioritàries no disposen del

pressupost adient per dur-les a terme de la manera com

nosaltres creim que s’hauria de fer.

La gestió dels espais protegits baixa a nivell pressupostari,

ja sabem que hi ha menys parcs naturals, també sabem que

s’han de posar d’acord amb els propietaris de com protegir-los

a ells o als terrenys, i és difícil saber el net del tema. Què

s’arribarà a protegir o, millor dit, a gestionar per evitar-se fer

malbé? També sabem que no resulta una prioritat ni un interès

del Govern la preservació, tot i que ens presenten la LECO com

una gran cosa i un gran avanç, però ja ens hi referirem al seu
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moment; el fet és que davallen els pressuposts en aquest

concepte. Tampoc no veim un pressupost clar enlloc respecte

de la gestió de la demanda d’aigua com un eix bàsic de la

prevenció del seu ús abusiu. Prevenir la pèrdua i fer-ne un ús i

gestió correcte és la millor fórmula per evitar fortes inversions

econòmiques en doblers públics i a més augmentar els preus

per als ciutadans.

També baixa el pressupost respecte de l’any anterior en un

àmbit que consideram bàsics i de plena competència d’aquesta

conselleria, com és la gestió dels residus perillosos.

Consideram aquest aspecte fonamental per a una actuació

ambiental necessària a una comunitat autònoma on es generen

molts de residus perillosos i de poca quantitat, no resulta fàcil,

ja ho sabem, cercar solucions a aquesta realitat, però s’ha de fer

el més urgent possible per evitar una de les contaminacions més

lentes i moltes vegades poc investigades i conegudes. 

Ens situam així davant uns pressuposts continuïstes,

dependents de l’endeutament per dur endavant polítiques

necessàries com són millorar la depuració, però marcats per

polítiques ambientals que cerquen més, al nostre entendre, la

propaganda verda, fer net i fer obres i parèixer que, venent

molt, com els comerciants, semblarà que feim moltes de coses,

però que no s’actua sobre temes de gran prioritat ambiental

com són els residus, el control de recursos naturals amb tota la

seva globalitat, aigua, territori, etc., i apostar per la protecció

efectiva de la nostra biodiversitat i espais naturals com a aposta

de qualitat de vida i prioritat econòmica, i posar la preservació

del medi ambient en el lloc que es mereix, com prescriu la

Constitució Espanyola a l’article 45: “tots els ciutadans i

ciutadanes tenim dret a disposar d’un medi ambient adequat per

al desenvolupament de la persona i el deure de conservar-lo”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Passam a la defensa conjunta

de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista a

les seccions incloses en el present debat, per a la qual cosa té

la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Com és habitual l’esmena a la

totalitat que ha presentat el Grup Socialista, ve encapçalada per

aquella frase que totes posen, perquè aquests pressuposts no

resolen els problemes d’aquesta comunitat. Nosaltres no hem

evitat introduir aquesta frase, però no és exactament per això

que presentam aquesta esmena, o no és només per això.

Mirin, jo desconec la història que deu explicar el fet

d’aquell president de govern o primer ministre que va crear el

seu primer ministeri de Medi Ambient en aquest món en què

vivim, ho desconec, no sé on va passar això, però del que sí

estic segur és que ho va fer per dos motius. Un, primer, de tipus

administratiu, que és determinades competències repartides per

altres ministeris existents anteriorment, reunir-los en una unitat

administrativa, i això de vegades tots els governs es remodelen,

es reorganitzen i reagrupen segons el que creuen millor per a

les seves estratègies i per a les seves tàctiques, i he emprat els

dos termes militars perquè abans s’ha parlat d’estratègies, però

no de tàctiques, també en parlarem avui. I un altre, i

segurament el més important, perquè la persona que va fer això

devia trobar que s’havien de fer polítiques decidides en aquest

terreny, és a dir, no només agrupar competències exteriors, sinó

fer polítiques decidides, polítiques que haurien de tenir,

necessàriament, una actuació transversal. Perquè si a un govern

hi ha un ministeri amb actuacions transversals, és el seu, és el

Ministeri de Medi Ambient. Perquè totes les actuacions de les

altres d’alguna manera poden tenir una conseqüència

mediambiental. 

I és aquí on nosaltres justificam la nostra esmena. És a dir,

Sr. Font, que vostè paga els plats que rompen els altres, però li

ha tocat, li ha tocat perquè vostè és el conseller de Medi

Ambient i, per tant, sobre el seu pressupost li cau una esmena

de la qual no n’és vostè l’únic responsable, però el responsable

n’és la política mediambiental del Govern o la no-política

mediambiental del Govern, o la política agressiva amb el medi

ambient del Govern.

Abans hem parlat d’estratègies, és que el problema és que

les estratègies les fa el Govern i a vostè li han deixat només les

tàctiques, les estratègies les fa el Govern i les tàctiques les fa

vostè. I sobre les tàctiques podem discrepar, i segurament la raó

va repartida, perquè una cosa es pot fer d’una manera o d’una

altra, l’important és on volem anar a parar. I a vostè li han

encarregat les tàctiques per permetre que unes polítiques que

són mediambientalment agressives no ho semblin tant,

maquillatge, és una feina elegant i guapa, això de maquillar deu

ser fantàstic, jo no ho he fet mai, però deu ser fantàstic millorar

l’aspecte físic de qualque cosa, fantàstic.

Perquè clar les polítiques mediambientals que no fa vostè

però que fan els altres consellers d’aquest govern, jo crec que

són absolutament regressives. És a dir, vostès han fet allò que

algú va dir, i ho dic amb tota la intenció perquè algú ho pugui

utilitzar, “el cambio del cambio”. Vostès s’estan esmenant a si

mateixos polítiques que duien anteriorment, és a dir, vostès

varen crear uns determinats parcs naturals a un determinat

moment, i ara faran com els calamars, una tirada de tinta i

marxa enrera. I allò que estava totalment protegit ara per la via

d’aquesta nova eco-economia o economia ecològica, per fer-ho

tot rendible, desprotegiran. És una cosa que és difícil

d’entendre, aquesta volta enrera d’una política que varen fer els

seus propis governs, a més la feren aquells que tenien dins la

ciutadania una consideració d’agressors gravíssims del medi

ambient, i ara resulta que volent-se vestir de sostenibilitat i de

tal, fan anques enrera. És mal d’entendre, realment és mal

d’entendre. El mateix passa amb la política lingüística, per cert.

Curiosament a un moment donat es fa una llei, i ara, avui matí

els ho comentava en IB3, resulta que ja aquí la llengua pròpia

d’aquestes illes Balears, no han dit la paraula “catalana”, coma,

pròpia de les Illes Balears, no ho han dit avui matí. Això,

segons sembla, ja s’ha esborrat i estava a la Llei de

normalització, però vaja no és el tema del debat.

Vostès, via llei d’acompanyament de l’any passat, via llei

de mesures urgents en matèria d’urbanisme, en el medi ambient

d’aquesta comunitat li han envergat un parell de cops

difícilment suportables. I és que el problema són els diferents

canvis semàntics que, segons els usi un o un altre, té la paraula

“sostenibilitat”, perquè clar, quan vostès parlen de creixement,
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diuen “un creixement sostenible”, fins quan?, fins quan aquesta

illa pot suportar un 3%, i pos una xifra discreta, un 3% de

creixement d’habitants?, en 10 anys són 300.000 habitants més,

en 20 anys, 600.000, en 30 anys hem doblat la població; perquè

els volem fer sostenibles fins quan? I algú dirà, “cony!, fins que

jo em mori!”, bé, val em sembla correcte, però no crec que

sigui aquesta la política que hagi de dur un govern. Convé que

pensem en una sostenibilitat que superi una mica més l’edat del

més jove diputat d’aquesta cambra, com a mínim, no diré la

meva perquè si no, ja permet qualsevol cosa, però la del més

jove d’aquesta cambra, convendria.

I vostès convendran amb mi que el que està passant no és

sostenible, no ho és, els creixements que tenim i que

possiblement encara tendrem, perquè no és previsible una crisi

econòmica en cap aspecte que dugui o produeixi un retard en

el desig de venir a viure aquí a altres ciutadans, en el desig

d’utilitzar més recursos dels ciutadans, etc. L’altre dia a un acte

on molta gent que seu aquí hi era, algú va dir “és que hem de

posar les carreteres que permetin la circulació de tots els

automòbils que els ciutadans d’aquestes illes lliurament

decideixin adquirir”; se’n recorda, Sr. Flaquer?, vostè hi era, no

sé si escoltava en aquell moment o no, però jo sí, en aquell

moment justament escoltava. Bé, és maca la frase, però és

així?, no convé pensar, des de la responsabilitat del Govern, en

mesures que com a mínim facin canviar d’opinió, ja no diré

prohibir, però canviar d’opinió la gent? Bé, la política d’aquest

govern no va en aquesta direcció. I les mesures que fa la

conselleria, nosaltres les esmenarem en els apartats següents, i

són esmenes que jo diria tàctiques, perquè estratègia en aquests

pressuposts no n’hi ha, l’estratègia, ja ho he dit, es marca en la

línia política d’ordenació del territori, d’obres públiques, de

sanitat, etc., etc., etc., i la conselleria que té aquest nom,

evidentment, no té aquesta responsabilitat.

Per tant, entenguin que la nostra esmena no va tan dirigida

contra el seu pressupost, que també, perquè ens agradaria que

al seu pressupost se li ves una línia estratègica de controlar les

accions d’altres que són les que deprenen el territori. I en

aquest sentit, amb la falta d’actuació estratègica per part de la

conselleria, sí que discrepam. I discrepam, ja ho explicarem

més bé després, amb determinats aspectes de no-existència o

no-voluntat o no la suficient celeritat en emetre normativa, i

això ho vérem en comissió i en el que manifestà el portaveu del

Grup Popular en aquell moment, d’emetre normativa que

permeti un determinat control de les actuacions pernicioses per

al medi ambient, que són moltes i que, per tant, des d’una acció

legislativa, que no necessàriament amb càrrega econòmica, es

podria fer.

Però vostès, que no és que siguin liberal, que no és que

siguin liberals, perquè jo crec que Estatuts Units és un país

enormement liberal, és a dir el menys liberal partit d’Estats

Units ho és molt més que qualsevol de vostès, però allà les

polítiques mediambientals són brutals, i és un país que té un

control, l’altre dia ja li vaig llegir alguns aspectes del control de

plagues a Estats Units on, bé, el federalisme ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, perdoni, li queda un minutet, per al seu control.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Ara acab. Per tant, Sr. Conseller, vostè rebi la quota part

que li toca d’aquesta esmena a la totalitat, i la resta la rep el

personatge que no hi seu, que és el president del Govern, que

crec que ha sortit en aquest moment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el conseller de

Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, president. Senyores i senyors i diputats, senyors

conseller, mitjans de comunicació, molt bones tardes. Estic

encantat de ser aquí dalt, perquè feia estona que no havia pujat.

Vull dir al portaveu socialista que m’ha xerrat de tècnica i

tàctica militar i tal, que el que passa amb vostès i el govern

respecte de temes mediambientals és que la mejor técnica

militar es la que frustra los complots de los enemigos. I jo a

vostès els tenc frustrats.

(Rialles)

Escoltin-me bé, aquest és el problema que tenen vostès amb

la nostra conselleria. Primera qüestió, perquè hi ha una cosa

que és innegable, que és el Diari de Sessions, el control al

Govern i totes aquestes coses. Vostès avui tenen un paper

difícil, Sra. Rosselló, Sr. Crespí, no han fet els deures durant

devuit mesos i ara els toca passar el suplici d’haver d’aguantar

vint minuts el conseller de Medi Ambient. Això és el que els

passa, sí, em permetran, des de la seriositat totalment rigorosa

aquest tema. Perquè clar, és que sobre els temes

mediambientals en fan comèdia i acudits, i això no es pot

permetre. Si és ver el que vostès diuen sobre la importància

d’aquest assumpte, serà qüestió de tractar-ho amb seriositat. Sr.

Crespí, li he de reconèixer que vostè ha intentat jugar entre jo

i tot el govern, i li faig a saber que jo som govern i jo som

l’únic responsable de la Conselleria de Medi Ambient, perquè

aquesta és la feina que tenc encomanada, com la vicepresidenta

la seva i el conseller de Turisme la seva o el conseller d’Interior

la seva. No intentem maquillar res, les espatlles són amples,

puc aguantar el que sigui necessari.

Començaré per aquesta esmena a la totalitat que presentava

la portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds. Vostè diu que no

respon a les necessitat de les Illes Balears, aquest pressupost,

han estat les seves primeres paraules, la situació no és bona, i

qui creu que me la va deixar, a mi, la situació que tenim?, qui

em va deixar la situació que tenim, Sra. Rosselló? Li faig a

saber que el Sr. Crespí, no, el Sr. Crespí, no. La situació no és

bona, i després va i es queixa del tema pressupostari. Miri,

Esquerra Unida i Els Verds és important que tengui memòria.

L’any 2003 hi havia un pressupost que aquest govern va

acabar d'executar i l'any passat en va aprovar un altre, i

l'increment pressupostàriament, sense tenir cap ingrés de

l'import turístic, cap ingrés, va ser del 21,8%, i respecte

d'aquest increment de l'any passat, enguany encara puja un

5,3%. Vostès, Esquerra Unida i Els Verds, que volen fer el
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mateix que Iniciativa-Els Verds a Catalunya, vostè està dins

aquesta mateixa coalició, malgrat no hi vulgui estar, dóna

suport a Madrid a uns pressuposts de medi ambient que resulta

que respecte de l'any passat o d'aquest any que acabam, que són

els pressuposts que va deixar el Sr. José María Aznar, baixen

un 21,83%, queden poques coses a dir, eh?, queden poques

coses a dir respecte del compromís dels doblers que hi posen o

no hi posen els altres. A partir d'aquí parlin d'una altra cosa,

diguin-me que he de fer altres coses, però no parlin dels

doblers, aquest govern puja més d'un 26% en un any i mig, i

vostès arriben i baixen un 21,8%, i això no m'ho he inventat jo,

són les xifres de l'Estat. Li dic perquè no parlin de doblers, de

si carreteres o no carreteres.

Després veig que torna a les autopistes, Sra. Rosselló, no

feim autopistes, feim autovies, li vaig a saber, perquè això són

ganes de dir una mentida als ciutadans de Balears, feim

autovies. Per una altra part, li vull dir que totes han passat per

la Comissió Balear de Medi Ambient i compleixen els

paràmetres de sostenibilitat d'aquestes infraestructures. A vostè

potser no li agradin les regles, però vostè viu dins un estat de

dret on hi ha regles, i el que ha de fer és respectar-les. No pot

insinuar que es fan dreceres per fer les coses, aquí les coses es

fan seriosament, ben seriosament, però. I li vull dir una cosa,

Sra. Rosselló, si hi ha alguna cosa que en tema de carreteres no

s'ha fet així com tocava a la Comissió Balear de Medi Ambient,

denunciï-ho, no li permetré, de cap manera, que si hi ha alguna

cosa  que pensi... ah!, ho ha entès, idò si ho ha entès,

denunciï-ho, denunciï-ho, perquè aquí les coses es fan amb

paràmetres de sostenibilitat i tots els informes que s'han fet, que

s'han aprovat han estat a través dels mateixos tècnics que vostè

tenia a la Comissió Balear de Medi Ambient la passada

legislatura, i s'ha exigit de cada projecte les mesures correctores

i compensatòries que eren necessàries. I què és aquest batre?,

què es fan comptes que només són vostès els que poden tenir

la possibilitat de fer les coses sosteniblement bé? De cap

manera, de cap manera i els ho recordaré al llarg de la

intervenció. De cap manera.

L'altra qüestió. Vostè m'insinua que amb el tema de

manteniment hauria de tenir en compte la depuració.

Efectivament, la incrementam en més d'un 42% en els temes de

manteniment de les depuradores, de les depuradores no tenim

ni sabem on són les claus de les portes, ara canviam tots els

panys per saber almenys on tenim el tall, un abandonament

total i absolut, Sra. Rosselló, hi havia de la passada legislatura

bombes comprades, colAlocades dins les capses de fusta, amb

la palla que els envoltava, bombes que s'havien de canviar el

2001, devora la bomba que estava rompuda després de 3 anys,

i em vendran a xerrar de manteniment i vull engirgolar això

amb el tema de si el president vol ser Mister Propper, jo

m'estim més ser Mister Propper que Mister Brut, eh?

(Rialles)

Ho ha de tenir molt clar, això, Sra. Rosselló. Ho ha de tenir

molt clar.

(Aldarull a la sala)

I ha de tenir molt clar que els ciutadans de Balears s'estimen

més ser Mister Propper que Mister Brut, perquè aquí, quan

parlam, de vegades, sense voler, és el reflex, volem fer un

reflex de la societat que és absolutament fals, qui més qui

menys vol tenir les coses desades, no importa que estiguin

lluents, però desades, sí, i el problema que tenim és que per

tenir-ho desat, amb tanta brutícia com hi ha, hi ha molta feina,

molta feina.

L'altra qüestió, ens hem d'adaptar a la normativa de l'aigua

a la directiva comunitària, sí, havíem d'haver començat ja fa

dos anys, dos anys, Res de res. I enllaçaré un poquet amb el

que em deia el Sr. Crespí, que estic totalment d'acord amb ell

quan en diu que és una qüestió d'estratègia, s'ha de tenir una

visió global. Jo no li vull xerrar del diputat o diputada d'aquesta

cambra, no, ni per al més jove d'aquesta cambra faig feina, faig

feina, feim feina, el Partit Popular amb el seu govern, feim

feina per als que puguin néixer d'aquí a 50 anys, és la

diferència, i li explicaré per què, Sr. Crespí, li posaré tres

exemples, no n'hi posaré més, tres exemples, què punyeta fer

feina per a qui ara en té 18, fer feina per al nét que tendrà

aquest de 18, això és creure en un futur millor.

Miri, miri si és estratègia i no és qüestió de fer feina. Quan

vàrem començar aquesta legislatura, en un tema tan important

com és l'aigua, i no parl de beure, parl de depurada, tractaments

terciaris, zero. Tres en total. Depuradores com la de Pollença,

que li arribaven 18.000 metres cúbics/dia, perdó, 15.000 metres

cúbics/dia, 5.000 anaven a la depuradora i els altres 10.000 a

la mar. A Capdepera, 8.000 metres cúbics/dia d’aigua que

arribava, 3.000 anaven a la depuradora i 5.000 a la mar. Cap

emissari, que no és responsabilitat només de l’anterior Govern,

també de tots els governs que hi ha hagut del PP, no, no, no, del

que hi havia ara nou, d’aquestes depuradores que he dit de

Pollença i Capdepera no és del PP, és de qui governava, les que

ara se rompin serà meva la responsabilitat, no serà seva, cap

emissari legalitzat de les Illes Balears, cap abocament, o un 5%

o 6% dels abocaments autoritzats terrestres. Què feim? Tots els

projectes de legalització de tots els emissaris, que s’hauran de

resoldre amb prop de dues, tres, quatre legislatures, tots els

projectes, més d’1 milió d’euros de projectes. Dos nous, el de

Ciutadella Nord i el de Sant Miquel a Eivissa. Què feim,

legalitzam tots els emissaris, tots els abocaments terrestres?

En aquests moments ja podem dir, prop d’un 27%

d’abocaments terrestres que estan legalitzats. Això no és feina

per aconseguir un resultat en el maig del 2007, Sr. Crespí, això

és feina per a aquells alAlots que no han nascut i que ho puguin

trobar millor i que les aigües estiguin en condicions.

Com el tema de la neteja del litoral, és una qüestió

d’imatge? Sí, sí, per què no? En què es basa la nostra

economia, que es basa en la indústria minera o es basa en una

indústria agrícola únicament i exclusivament? Si estam en el

país del turisme, si ens copien arreu del món, si ens hem

equivocat amb coses i les rectificam, de què vivim aquí? És que

de vegades comptam a la gent el que no és real, no hem d’estar

empegueïts del que vivim i vivim també d’aquesta imatge. De

cap manera consentirem que puguin fer un discurs que sigui

distorsionador d’una cosa d’un país que realment no existeix,

de cap manera. I lògicament, per aquesta imatge hem posat

això; però, a part de la imatge, al costat que vostè vulgui, aquí

dins no hi cap, no ho sé si hi cabria, no ho crec, 235.000 quilos

de brutor; a part de la imatge n’hi ha un bon tros de brutor que
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hem tret amb la Conselleria de Turisme i la Conselleria de

Medi Ambient. Per la qual cosa, imatge, publicitat verda?

Molts de quilos de brutor hem tret de la mar, molts de quilos de

brutor.

L’altra qüestió, me parla la Sra. Rosselló dels perillosos, de

residus perillosos. Coincidim, Sra. Rosselló, vostè va tenir

possibilitat d’aprovar un pla de perillosos i no el va aprovar; va

aprovar una modificació del Pla de residus urbans en tema dels

fangs de les depuradores, que sap que era impossible, perquè

ningú vol emprar el compost. Havien de fer 18.000 tones de

compost els tres centres que hi ha: Ariany, sa Pobla i Felanitx,

sense comptar Palma (...) de Calvià i Palma, i resulta que en

rebem prop de 35.000 de tones, ningú el vol. Clar, les

polítiques verdes de dir el que realment no es pot fer, després

als ciutadans els costa molts doblers de la butxaca i hem de ser

seriosos, hem de ser seriosos i no oblidin que la política

mediambiental, quan no existia la paraula medi ambient també

ja es feia i la feien els ciutadans d’aquesta terra.

Això del Ministeri, Sr. Crespí, això rai que li diguin medi

ambient, aquí, a Eivissa, a Formentera, a Menorca, a Mallorca,

a Llevant, a Ponent, fa molts d’anys que hi ha gent que ha

lluitat pel medi ambient i que són els vertaders ministres del

medi ambient i han estat els ciutadans d’aquesta terra. I els

indrets formosos, que en queden moltíssims en aquesta terra,

encara que només parlin d’urbanitzacions; que, per cert, quan

parlen d’urbanitzacions, per què no varen modificar les DOT

la passada legislatura i el creixement del 10% el varen a l’1, per

què no el varen fer? Perquè no s’entenien. Ho haguessin fet,

què han d’anar a parlar d’urbanitzacions a la gent quan vostès

han governat i han pogut canviar la llei i no l’han canviada,

l’haguessin canviada la llei i haguessin dit que en lloc del 10%,

l’1%, o tomar; no ho varen fer, perquè saben que és impossible.

Perquè per poder viure hi ha d’haver tota una economia que

s’ha de moure, que ha de generar llocs de feina i ara el

creixement serà damunt aquest 5, 6, 7%. N’hi haurà 300.000

més, mentre aquí hi hagi riquesa, Sr. Crespí, allà on passen fam

vendran i això és la vertadera solidaritat, encara que no ho

vulguin creure, baldament no ho vulguin creure; qui ha tengut

una població d’un 15% d’immigració això ho entén sense haver

de parlar, ho ensuma ja. En canvi jo sé que els vots són fàcils

de fer quan parlam de formigó, però a casa d’altre, perquè n’hi

ha molts que discuteixen i estiuegen damunt les roques, jo les

conec, jo les conec. Si aquests tomassin ca seva, jo ho

entendria, però no ho entenc d’aquesta manera, entenc que hi

ha unes regles del joc, que es diu DOT, que es diu POT o es

diu plans territorials insulars de cada illa, i la voluntat de cada

illa, que és plural, tant aquesta legislatura com la passada, és la

que realment fa consolidar el seu creixement. I el Govern

tendrà, a través de medi ambient una sèrie de competències

d’haver de posar una sèrie d’infraestructures que siguin

necessàries, però no arreglar que aquestes infraestructures

siguin per arreglar un tema conjuntural, sinó que sigui un tema

estructural.

Miri, Sr. Crespí, li vull dir una cosa, tornant a aquesta

estratègia i tornant a la transversalitat, que n’hem parlat tots

dos, estam d’acord amb la transversalitat; me poden dir vostès,

de la passada legislatura, dos projectes, no en vull més, dos, de

transversalitat de tot el Govern? Dos, en vull dos, dos. Jo els ho

diré, ja que estan en marxa, jo els ho diré, perquè li dic que és

una cosa que hi crec; a més, estic convençut que ha de ser així,

si no és impossible; qualsevol equip polític, qualsevol equip

executiu serà guirigall si no és així. Me’n diguin d’aquestes.

Jo li puc dir que en aquests moments la Conselleria de

Turisme i la Conselleria de Medi Ambient, en temes d’imatge

i en temes, sense cap dubte, de neteja, feim feina conjuntament,

no tan sols amb el que vostès diran, les barques, no; oblidi les

barques, qualitat de l’aigua. Perquè el conseller de Turisme,

quan va a les fires, i el Sr. Celestí Alomar, que no sigui una

alAlusió, quan hi anava, resulta que han de donar explicacions

de quina qualitat tenen a les seves platges i tot això; clar, i

Turisme me vigila i me diu: com tens els emissaris, conseller?

Quan tendrem que podrem presentar a tal lloc això? En

educació, polítiques transversals, en el tema d’eco-escoles, que

fem i posam en marxa també a través de l’IBASAN, tot un

centre de recuperació d’aparells de les depuradores que es

canviïn, perquè ja estan rompudes, però es possible realment

fer un centre de formació professional que les reparin, perquè

després aquesta gent que aprèn a manejar tot això, pugui fer

feina a les empreses que ho han de mantenir. Perquè ara,

actualment, la mà d’obra que fa feina a aquestes empreses no

és qualificada. I fem això, l’IBASAN, Direcció General de

Recursos Hídrics, Conselleria d’Educació.

O amb la Conselleria d’Educació posam en marxa i també

amb la Conselleria de noves tecnologies i la Conselleria de

Turisme, tota una sèrie de màsters de postgrau a la Universitat,

que costen molts duros, perquè tota aquella gent que acaba

tengui una formació en temes de sostenibilitat global per al

càrrec que hagi d’ocupar, sigui de biòleg, de misser,

d’economista o del que sigui. I resulta que anam a salt de mata

i només per maquillar. No, no, podríem fer més, jo li garantesc,

molt més li garantesc que no; perquè jo, si el dia tingués 36

hores, les empraria, perquè pas molt de gust, però el que no puc

consentir és que pareixi que no hi ha una idea clara d’allà on

anam.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Font, per favor.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Sí, President, és que m’he entusiasmat i no he anat al que

tenia escrit. És que ha estat motivant. Miri, en conservació, en

qüestió d’aigua depurada, nosaltres deim: ni una gota que torna

d’aigua a la mar ha d’haver passat per un tractament terciari.

Això és un compromís molt potent. Jo li diré, d’1 de juliol de

l’any passat al mes d’agost d’enguany, no li puc dir aquests

darrers quatre mesos perquè ara hem posat en marxa la de

Capdepera i aquí no hi és, hem passat, hem augmentat un

22,29% l’aigua depurada terciàriament en aquesta terra, les

Illes Balears. És a dir, hem passat de 8 hectòmetres cúbics

d’aigua a 22,15 hectòmetres cúbics d’aigua; això no és una

política d’imatge, no és un maquillatge, això és una realitat.

L’esforç pressupostari de la Conselleria d’Hisenda, amb 37

milions d’euros l’any passat a l’IBASAN, de deute, sí, de

deute; i com es fan les coses? Amb doblers. És que

s’endeutaran? Qui no s’endeuti no tendrà les coses que ha de
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menester de cara al futur; clar, a vostè li poden contar a la

societat que les carreteres no sabem qui les pagarà, no es

preocupin, jo sé qui hi passarà per les carreteres, tots vostès,

tots vostès.

(Aplaudiments i aldarull a la Sala)

Tots vostès i això és la realitat que la majoria de la gent

d’aquesta terra entén, perquè la gent sap el que som tots, uns i

els altres. I això és la política real.

Però els vull dir qualque cosa més.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor, m’ajudi a dur el debat bé.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Sí, acab, val, acab i tendré més possibilitats després. Jo crec

que el millor, si me diuen que no hem contestat al que vostès

m’han dit, jo el que els vull dir, que els quedi d’aquesta

intervenció, si no ho acabaré de posar clar després, que sí que

és una qüestió global la nostra feina; que la nostra feina no és

un pensament, o almanco des de Medi Ambient, després el

president, la vicepresidenta, han de tenir una altra visió, ha estat

el mandat d’una feina a llarg termini, si no, no parlaríem

d’emissaris, de depuració tot terciari, que ja li dic, no és per al

2007, és amb dues i tres legislatures.

I podríem parlar d’altres coses, però els agraesc el seu to,

perdonin el meu si ha estat, tal vegada qualque vegada un poc,

he fet tal vegada jo de professor, Sr. Crespí, i no vostè, però

que en tot cas els garantesc que el que no poden pensar en cap

moment és que es fan les feines, com diria un castellà a salto de

mata.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri, li he de dir que

jo no estic gens frustrada, vostè ha fet unes tasques respecte del

medi ambient, amb les quals jo no hi estic d’acord i no faré

aquí tota una sèrie de llistes, però sí que almanco té el premi de

ciment del GOB, supòs que alguna cosa, si no li agrada, com a

mínim alguna cosa haurà fet.

(Remor de veus)

Però jo només li diria una cosa, jo supòs que vostè s’ha

posat molt exaltat, jo no sé si és que no m’ha entès, però li

intentaré explicar un parell de coses perquè ho entengui bé.

Miri, en primer lloc, la situació del medi ambient, o els

recursos naturals, més que el medi ambient com a una

entelèquia, el territori, l’aigua, l’aire, és a dir, els elements

fonamentals que la gent viu, és una qüestió, vostè ho ha dit a un

moment donat, un tema estructural. Per tant, no és una qüestió

fins i tot ni que vengui de l’anterior legislatura ni fa dues

legislatures, fa molt de temps i podem dir que els 30 anys

darrers de tot el que ha estat, des del bum turístic i tota

l’actuació urbanística i turística que hi ha hagut en aquestes

illes, que ha fet precisament que la pressió sobre els nostres

recursos naturals sigui excessiva. I que els indicadors

ambientals, dels quals tampoc no tenc temps, perquè només me

queden 4 minuts, idò evidentment fan que les Illes Balears

tenguin en rànquing respecte del que són aquests indicadors

ambientals: 2,5 quilos per persona i dia respecte dels residus,

i no entraré en totes aquestes qüestions perquè, com sap vostè

perfectament, no tenc temps.

Per tant, la situació del medi ambient, jo me neg a veure-la

des d’una perspectiva només de fa dos dies. Jo li he parlat i

supòs que aposta no m’ha entès, li he parlat que aquests

desequilibris ambientals, de tot un seguit d’actuacions idò

precisament s’hi ha d’actuar de manera estructural.

En segon lloc, hem vengut aquí a parlar de pressuposts, jo

no sé de què ha vengut a parlar, però jo sí que he vengut a

parlar de pressuposts, això és l’esmena a la totalitat als

pressuposts de la secció seva i evidentment, per tant, no he

vengut a parlar d’una altra cosa. Tampoc crec que no ho ha

entès, jo no he dit que havien baixat els pressuposts de la

conselleria, vostè ho ha entès malament, jo he dit precisament

el mateix que ha dit vostè, que havia augmentat un 5,4%, i a

més li he fet, fins i tot li he tirat una roseta en el tema de

depuració, i vostè me fa aquí tot un argument, que supòs que

devia dur escrit o si no dins el cap que a na Rosselló li he de

treure el tema de les depuradores.

Miri, si vol podem parlar de depuradores, no faltaria més,

li he dit clarament que vostè el que fa, igual que vaig intentar

en aquest cas, ja que sempre vostè és recurrent, però jo som

diputada, ara ja no tenc, però bé en la responsabilitat que podia

tenir abans, també es varen fer terciaris, Sr. Font, i vostè ho sap

perfectament; es varen fer moltes actuacions que, com dic,

tampoc tenc temps de relatar-les. I també en va fer el Partit

Popular quan va començar la seva política de fer depuradores,

com vostè sap perfectament, que va començar el Sr. Reus i que

precisament va anar en una línia molt clara de voler, i que

nosaltres, a més, si recorda el Diari de Sessions, fins i tot l’hem

aplaudida aquesta política de fer depuradores; el que passa és

que es varen fer en alguns casos molt ràpida, i recordar que el

Sr. Reus també va eliminar 400 milions de pessetes d’aquella

època del manteniment de les depuradores, la qual cosa va

repercutir després en un mal manteniment d’aquestes

depuradores. Exemple: la depuradora de Pollença i vostè sap

perfectament del que parlam.

En segon lloc, el tema de depuradores, ja que té tant

d’interès, no és un problema seu ni és tampoc un problema

diríem que sigui de l’anterior legislatura, és un problema que

ve, que evidentment es consolida o s’intenta solucionar. I crec

que almanco en aquest tema, i jo ho he fet a l’esmena a la

totalitat, crec que hi ha hagut actuacions que van en la línia de

millorar això. Jo no tenc dades, però a l’anterior legislatura el
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75% de les depuradores que hi havia instalAlades a Menorca, es

va aconseguir que es fes en terciari, però no entrarem en

aquestes qüestions que jo crec que no és això el que hem

vengut a debatre aquí.

Per tant, jo crec que vostè fa el que li toca fer i a més està

bé, ha augmentat en aquest sentit i jo li dic que me sembla

beníssim que hagi augmentat per precisament entrar dins

abocaments no autoritzats, perquè no es varen autoritzar de les

primeres dessaladores que hi havia, molts de problemes hi

havia, vostè ho sap perfectament; llicència de legalització,

depuradores que no estaven fetes per una quantitat de metres

cúbics que després no podien solucionar, aquí hi ha moltes

responsabilitats que evidentment no poden imputar-se

exclusivament a una situació. Precisament, el que li ha dit el Sr.

Crespí, la Conselleria de Medi Ambient moltes vegades és el

cul de botella i el final de tot per solucionar un problema que

és bàsicament urbanístic i turístic i per tant és un problema

d’ordenació del Territori. I per això nosaltres estam i ens

sembla que el Pla Territorial de Mallorca el que farà serà haver

d’incrementar precisament els seus pressuposts, perquè

precisament incrementarà tota aquesta pressió urbanística i

sobretot turística, però bàsicament urbanística.

Miri, pel temps, que ja sé que hem de ser molt rigorosos,

dir-li que les polítiques transversals en medi ambient; jo crec

que està clar, jo no sé si entenem tots els mateix perquè sigui el

medi ambient, jo he intentat explicar el que són els recursos

bàsics, l’aire que respiram, la terra que trepitjam, l’aigua que

bevem, aquestes coses són el medi ambient. Per tant, aquestes

polítiques que fa el Govern i que vostè diu que és part del

Govern, són polítiques que no van en la línia de millorar la

situació mediambiental de les Illes Balears, van en la situació

precisament d’agreujar-les. I si això no ho vol veure vostè o no

ho vol veure el Partit Popular, jo què vol que li faci? Ja és un

problema d’anàlisi de la situació que no tenen vostès. De fet,

així va ser que el conseller de Turisme va retirar aquella anàlisi

del CITTIB on li feia uns indicadors precisament en dir: anem

alerta, actuem amb prevenció i amb precaució.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, li queden 30 segons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant, Sr. President. I precisament el que passa és

que en aquest moment, les actuacions que es fan, com dic,

posen en perill el medi ambient de les nostres illes.

Però acab, Sr. President, nosaltres bàsicament el que li hem

plantejat són unes qüestions que veim no ben reflectides en el

seu pressupost en concret i que, si de cas, com que supòs que

a la segona intervenció entrarà una altra vegada cap a na

Rosselló, m’agradaria que me parlàs de residus perillosos i

m’agradaria que me parlàs també de per què han baixat els

pressuposts en la protecció dels espais naturals, que són els

aspectes que jo li he esmentat com a aspectes bàsics, perquè

aquests pressuposts no reflecteixen el que no nosaltres

consideram que hauria de fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. Conseller, no s’excusi de la seva vehemència, que és

part del seu encant, o sigui que no té per què excusar-se. A mi

me cau bé i crec que la gent ha de ser vehement si vol ser

creïble, la tristor expositiva sempre provoca molta depressió a

qui escolta, per tant segueixi així, no tengui por. Miri, amb

aquest aire, que crec que no ha de ser agressiu, no té perquè ser

agressiu, reconec que m’equivocat, vostè s’ha equivocat,

perdoni, jo no he dit mai que vostè actuàs a salto de mata, no,

no, a salto de Matas, això és el que he volgut dir, a salt de la

política del Govern, aquesta és la veritat.

Vostè m’ha posat dos exemples, miri, el de la neteja de

platges, fantàstic. Jo no ho he dit, és que m’ha paregut que me

mirava a mi i jo no he estat el que li ha citat aquest tema. Me

pareix molt bé. Més coses s’haurien de fer per a no embrutar

les platges. Miri, i ara n’hi suggeriré un parell, que se m’han

ocorregut quan vostè s’ha apuntat aquest punt: problemes

d’embrutiment de les aigües per les embarcacions esportives;

per què no arriben a convenis amb tota aquesta complicació

que ara s’ha generat a totes les embarcacions esportives que

han d’instalAlar uns dipòsits i els clubs nàutics han de tenir unes

bombes extractores, etcètera. Perquè és clar, és ver, legislam,

però llavors és que deixam una mica el terreny sense fer moltes

coses, facin qualque cosa.

Política mediambiental, política en educació mediambiental.

Miri, les primeres actuacions en aquest camp justament es

varen fer entre el que era abans, que Madrid no ens matava,

perquè nosaltres érem Madrid i hi havia un Ministeri

d’Educació, que tenia les competències aquí, i hi havia un

Ministeri d’Agricultura que tenia les competències aquí, i no

existia ni aquí ni allà un Ministeri de Medi Ambient i es varen

crear els camps d’aprenentatge de Binifaldó, de Menorca,

d’Eivissa, etcètera, polítiques d’aquestes doncs s’han fet

sempre. Jo crec que, jo no seria capaç d’atribuir-la a unes

polítiques de conservació. Quan vostè diu, bé, i encara queden

llocs macos, i a Formentera i a Eivissa hi ha hagut gent que

s’ha preocupat del medi ambient, i és ver, clar que sí, i quan en

aquest territori no hi havia cap pressió de la població damunt

ell, jo record que els fems els recollien uns carretons de fusta

tirats per un cavall i no sé on els anaven a tirar i ningú parlava

de residus, és com si no n’hi hagués, però és que érem 14.

Sr. Conseller, el problema és que vostè, executor de les

tàctiques, insistesc, cada vegada tendrà més problemes perquè

no posam solució al principi; li ha dit fa un moment la Sra.

Rosselló, el problema no és d’anar posant remei, és d’evitar el

desastre. I aquí és on fallen; fallen? Perdoni, discrepam amb les

polítiques.

Hi ha d’haver feina i mentre hi hagi feina vendrà gent? Bé,

i això on ens condueix, vostè és capaç de dir-m’ho? On ens

condueix? Quina capacitat el dia que el fill del fill del fill del

diputat més jove d’aquest Parlament comenci a caminar per

damunt d’aquesta terra, quants d’habitants per quilòmetre

quadrat tendran les Illes Balears? Quants? Hi cabran? Serà
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sostenible? Serem capaços d’eliminar tots els residus que

produïm? Haurem inventat ja qualque cosa, no per depurar les

aigües, ni, és que no hi cabran ni les dessaladores una devora

l’altra, Sr. Conseller, per l’amor de Déu. Vostès no tenen cap

política destinada a reducció de res, és que no s’ho plantegen,

no cau dins la seva manera de pensar, no. Diuen, no, més

dessaladora, més dessaladora; bé, per què no invertim en

reducció de pèrdues de manera important, no me digui de les

esmenes, Sr. Conseller, perquè no va ser vostè, però qualcú

d’aquí a alguna esmena nostra va dir: això és cosa del Pla

d’obres i serveis dels consells insulars. No, hi pot haver una

política decidida del Govern, el fet que els consells insulars

tenguin un pla d’obres i serveis no vol dir que vostès si tenen

la intenció de millorar determinats aspectes hi posin quantitats

significatives.

Jo també m’entusiasm, Sr. President. Però acabaré.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el conseller de

Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. A veure,

queden moltes coses per dir. Senyor portaveu del PSOE, li puc

dir que aquest Govern ha estat el primer que ha fet un pla, el

Govern anterior es gastava 85 milions de pessetes a l’any en

publicitat de gestió de la demanda de l’aigua; nosaltres ens

gastam 1 milió d’euros, repartit, que hem firmat amb els tres

consells, per detectar i reparar les fugues, que s’incrementa

enguany en 1.300.000 euros, per acabar el 2007 amb 2 milions

d’euros per part del Govern, més les aportacions que pugui fer

cada consell als ajuntaments a intentar arribar a 6 milions

d’euros, que són 1.000 milions de les pessetes antigues, que no

van al pla d’obres i serveis, a part, perquè estic cansat de sentir

parlar de la gestió de la demanda de l’aigua, que la meva

padrina no sap què és i queda molt bé aquí.

Jo vull arreglar les pèrdues. I Sr. Crespí', aquí té un lapsus,

perquè he firmat fins i tot amb la presidenta del Consell de

Menorca arreglar les fugues. I això és la realitat, dues passes

per endavant, quan vostès arriben, dues passes per endavant

nosaltres, això és la realitat; jo no els parl d’una ilAlusió, els parl

d’una veritat. Quantes vegades han dit que hem de reparar les

fugues d’aigua de les canonades de Balears, nosaltres i vostès?

Moltes, la veritat.

Per favor, no és que vulgui sortir en defensa de

representants d’Unió Mallorquina en el Consell de Mallorca,

però el Pla territorial està dins el marc de les DOT que vostès

quan varen governar no varen tocar, a partir d’aquí siguin

lleials a les lleis, a mi no importa, a les lleis, i faran un gran

exercici democràtic.

L’altra qüestió, Sra. Rosselló, vostè diu que sí que la

Conselleria de Medi Ambient és el cul de botella. No, no, jo li

faig a saber que som el cap de l’anfós; res, qui marca les

polítiques en el Govern, lògicament, en termes mediambientals,

és la Conselleria de Medi Ambient, a mi no m’ha passat cap

marró ningú. És que es fan comptes, jo no sé què els passaria

a vostès la passada legislatura, però a mi l’únic que sé és que en

tema de transversalitat estic fent un feiner amb el conseller de

Comerç, Indústria i Energia amb tot el tema del canvi climàtic,

que presentam a finals del mes de gener; que tant de bo vostès

l’haguessin presentat la passada legislatura; que, de passada,

inclou la Conselleria de noves tecnologies, la Conselleria

d’Educació, la Conselleria d’Agricultura, la Conselleria de

Presidència, la Conselleria de Sanitat, tots aquells que poden

fer eficiència energètica, tots aquells que a l’hora de construir

poden intentar que no consumim tant, tots. I això, si no hi ha

res de nou, a la fira ecològica del mes de gener que es fa aquí,

presentarem el Pla d’actuació per al canvi climàtic. Així de

clar, i seran me pens que són vuit conselleries en total, vuit

conselleries.

Una altra qüestió. Jo, Sra. Rosselló, premi ciment, bé, miri,

jo no en pos de ciment. Què vol que li digui? Si s’han

equivocat; jo no en pos de ciment, i si el ciment que posam és

el de les depuradores, perquè no contamini com a Pollença,

com molt bé vostè diu, vostè i jo en sabem molt de Pollença, jo

en sé i jo no vull parlar més; resulta que si és aquest ciment,

que me donin el premi ciment, que el me donin si és per aquest

ciment, perquè no en pos d’altre.

L’altra qüestió és el territori, la preservació del territori. No

han entrat massa quan s’han adonat vostès, companys de

Govern i membres del Grup Parlamentari Popular i del Grup

Mixt d’Unió Mallorquina, no han entrat massa. Per què? No

han parlat dels dos parcs avui. Per què? Perquè han trobat barra

de cap aquí ja. Vostès varen aprovar el llistat de protecció que

vol la Unió Europea a l’any 2000, d’amagats i a les fosques

dels ciutadans de les Illes Balears, tots els partits, fins i tot el

PSM. Ara nosaltres feim l’exposició pública perquè els

ciutadans sàpiguen amb què els afectava la protecció; i aquest

Govern ha incrementat en un 3,5% encara aquella protecció,

que significa 185 milions de metres quadrats més, 185.000

hectàrees de metres quadrats més protegits a les Illes Balears,

com vol la Unió Europea, a través de la figura de LIC i ZEPA.

Si no haguéssim fet les feines, jo hi estaria d’acord, però estan

fetes. Però els diré qualque cosa més, parlar de la Xarxa Natura

2000 davant uns micros, davant uns companys de la premsa

queda molt bé, perquè tu parles, aquell que fas feina no té

perquè conèixer exactament i va apuntant, o la gent escolta i va

escoltant; no, no, no, parl de la realitat de la vida mateixa, que

contam unes coses, no, no; però no és tan sols que diguem que

posam que haguem incrementat i tenguem aquests metres

quadrats, sinó també que, sense que la Xarxa Natura 2000 hagi

aprovat definitivament aquest tema, s’ha creat el Comitè

Especialitzat de la Xarxa Natura 2000 dins la Comissió Balear

de Medi Ambient, on tots els projectes i plans passen la seva

avaluació si estan dins un LIC o una ZEPA.

Projectes com depuradores i emissaris dels quals he parlat

han passat ja aquesta avaluació. No parlam de futur, quan la

Unió Europea aprova definitivament la Xarxa Natura 2000,

aquí ja aplicam aquestes mesures de sostenibilitat. Igual com

les aplicam a les normes subsidiàries de municipis com

Fornalutx, Sóller o Inca, que tenien LIC o ZEPA dins el seu

territori i s’han hagut d’adaptar. Posa cara rara, Sra. Rosselló,
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perquè no sap ni d’on li venc, perquè vaig bastant més lluny, la

Xarxa Natura 2000 vostè sap que no està aprovada, però aquest

Govern, aquestes illes, ja passa supervisió de plans i projectes

de tot el que està dins Xarxa Natura 2000, dels pocs de totes les

comunitats autònomes d’Espanya. Això és sostenibilitat, això,

senyors d’Esquerra Unida i Els Verds, ja poden dir que no amb

el cap. A mi me creurien i a vostès no i de passada quan

volguessin fer com Sant Tomàs, els podria mostrar els papers.

I això és la diferència d’aquest Govern en aquesta qüestió...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Font per favor.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Sí acab, però hi ha dues coses que no vull deixar a l’aire.

Baixada de pressuposts dels espais naturals, és fals. Me pens

que les podré i tot la partida. Els espais naturals, en allò que fa

referència a Xarxa Natura 2000, capítol 4, partida 44300,

programa 533D01, pressupost 128.000 euros. Capítol 6, partida

64000, programa 53D01, pressupost 115.000 euros. I allò que

són els espais naturals protegits l’any passat eren 1.200.000

euros i enguany són 1.500.000 euros. I està en 512.866, s’ha

incrementat en 312.666 euros i estan a capítol 7, partida 77000,

programa 53D01, amb un pressupost de 383.000. Capítol 7,

partida 78000, programa 53D, pressupost 300.000 euros. I

capítol 7, partida 78000, programa 554D01, partida 829866.

Un total d’1.512.000 euros, un increment de 300.000 euros. No

han fet la feina, ni llegir, ni sumar i se diu i queda així. Posen

menys doblers per a la protecció d’espais naturals, com que no

hi creuen i lleven els parcs. Idò no, 185 milions de metres

quadrats més protegits i un increment d’un 27% del que hi

havia l’any passat.

Aquesta és la diferència de la política real en temes

mediambientals, o el tenir la fama i la imatge de què vostès

poden defensar millor el medi ambient que nosaltres. Això és

la falAlàcia que se troba dins la societat en aquest moment. No

és veritat, no depèn de partits, depèn de persones, com tot en

aquesta vida, de res més. I la voluntat d’aquest grup

parlamentari, d’aquest Govern i de les persones que

representam, li faig saber que en temes mediambientals és

aquesta, perquè si no hagués estat aquesta no haguéssim

aprovat, ni fer, ni incrementar els 185 milions de metres, ni

incrementar més doblers, els hauríem llevat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Acab Sr. President amb una qüestió que aquí s’ha amollat

i jo vull que quedi clar. Me diu la Sra. Rosselló el següent:

“com així baixam els ingressos de la dessalació?” Miri Sra.

Rosselló, l’any 2002 la dessaladora de Palma va fer 11.255.000

metres cúbics d’aigua, la de Son Ferrer 1.875.000 i la de Cap

de Mar 661.000. Un total de 13.792.000 i de Sa Marineta se

varen extreure prop de 7,5 milions de metres cúbics, acab Sr.

President, però és molt important dins uns termes de

sostenibilitat i de preservació, no per als que estam aquí dins,

sinó per als que hagin de venir d’aquí 50 anys en aquesta terra.

És molt seriosa aquesta qüestió. 

Per què volem 4 dessaladores? Ara ho sabran. L’any passat

el mes de juliol, vàrem entrar dia 1, a final d’any respecte

aquells 13.792.000 del 2002, ja vàrem passar a 15.594.000,

quasi se va incrementar la dessalació en 1.800.000. Enguany la

previsió era de 18.600.000. Abans d’arribar a finals d’any ja

estam a 18.724.000 i què hem fet? Ajustar els ingressos a la

realitat, a la vegada baixar el preu de l’aigua a Eivissa en el

municipi de Sant Antoni i quan l’apliques a la realitat

lògicament tenies uns pressuposts inflats d’ingrés d’aigua

dessalada que no s’ingressava. El compte de la vella, tants

n’entren, tants en surten, no emporta ser economistes, millor si

ho ets per a aquestes coses, sense cap dubte i en tenc de bons,

jo no ho som. Però només vull la veritat damunt el pressupost,

hem incrementat això, però li diré més. Ara ve la preservació

i el futur, hem aconseguit que s’incrementi la dessalació i de Sa

Marineta, que és un recurs que ha de quedar per aquests néts

d’aquests fills que deia el Sr. Crespí, no se’n treguin enguany

2,5 milions de metres cúbics i quedi als aqüífers, perquè quan

un aqüífer se salinitza no tan sols queda salat a baix, sinó que

poc a poc la part terrestre se transforma i se degrada. 

Això és la política que feim, preservar l’aigua dels aqüífers

i utilitzar el cap perquè d’aquí molts d’anys encara hi hagi

aigua en els nostres aqüífers. Li faig saber que tendran molts

d’errors els pressuposts, però no crec que en cap moment per

aquí on m’han intentat atacar. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap grup que vulgui intervenir a favor de les

esmenes? Idò en torn en contra té la paraula el Grup

Parlamentari Popular la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Déu meu

senyor! No sé com he de seguir després d’aquesta claredat i

aquest brillant exposició que ens acaba de fer Sr. Conseller. La

veritat és que se’m fa difícil xerrar després d’aquesta

implacable explicació. Des del Grup Parlamentari Popular pel

que fa a la defensa del pressupost hem d’anunciar, com no

podria ser d’altra manera, el nostre rebuig a les esmenes a la

totalitat presentades pel Grup Socialista i Esquerra Unida-Els

Verds, tan de la conselleria com dels ens públics IBASAN,

IBANAT i IBAEN.

Aquests pressuposts, un any més, responen i garanteixen les

demandes en matèria mediambiental de la nostra societat i

vostè ho acaba de demostrar. Els objectius i activitats de la

política mediambiental de la conselleria responen, sense cap

dubte, a les demandes d’avui i del futur dels ciutadans de les

Illes Balears i del seu territori. Uns ciutadans, que no hem

d’oblidar mai, varen dipositar la confiança en nosaltres i en el

nostre programa electoral i per tant, no les podem decebre. El

Partit Popular és un partit amb les idees ben clares i fermes,
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coherent amb les seves conviccions i açò es tradueix en eficàcia

i bona gestió.

Sr. Font, són molts més els que pensam que fa una feina

excelAlent i eficaç que no a l’inrevés. Només ha de fer una

ullada en aquesta sala, a la dreta, i se’n donarà compte. La

política ambiental de les nostres illes és vital per al

desenvolupament sostenible, per garantir el nostre futur

econòmic i la qualitat de vida. És inviable una ecologia que

prescindeixi de l’economia i també de fer obres, encara que li

hagin donat el premi del GOB, nosaltres ens alegram perquè

senyal que ha fet feina. També he de dir que a part de donar-li

aquest premi també li han donat la Sonrisa Verde del Dr.

Beltran...

(Algunes rialles)

El tarannà demostrat pel nostre President, per vostè i per tot

el seu equip, emprant el diàleg, el consens i el respecte a la

propietat privada, sense imposicions marca la línia

programàtica del Partit Popular. És una injustícia confiscar uns

terrenys, marcar damunt un plànol qualsevol taca que sigui

protegida, sense comptar amb el propietaris que fins avui han

estat els autèntics protectors de les finques i els espais naturals.

Ells tots sols han estat capaços, com ha dit vostè, de mantenir

el camp i per tant, és la nostra obligació ajudar-los per poder

tenir, gaudir i mantenir allò que ells tants d’anys han mantingut

per a tots nosaltres. Actualment, com ha dit vostè, hi ha 18.500

hectàrees més protegides que fa un any. Nosaltres apostam

vertaderament per la protecció, però que els propietaris

sàpiguen i comparteixin tot allò que nosaltres volem fer, amb

transparència i claredat. Les nostres illes són petites, però hi ha

molts de propietaris afectats, persones protegides i el que vol

aquest Govern és compartir per tant, la gestió dels espais

naturals amb ells.

El pressupost per al 2005 suposen un augment de més de 5

milions d’euros dins l’àrea de medi ambient. A més, el

programa d’energies renovables que supera el 1.300.000 euros

figurava l’any passat dins la Conselleria de Medi Ambient i

enguany s’inclou dins la de Comerç, Indústria i Energia. Tot

açò fa que l’esforç pressupostari per a enguany superi els 1.000

milions de les antigues pessetes de diferència respecte l’any

passat. Una pujada al voltant del 6,5%, com també ha dit. Per

tant, és quantitativament i qualitativament el millor pressupost

presentat mai per aquesta conselleria davant aquesta cambra.

L’IBANAT té un augment d’un 20%, l’IBASAN un 3,4%,

l’IBAEN queda igual, llevant el 1.300.000 que queda dins

aquest programa de Comerç i Indústria. I la Conselleria de

Medi Ambient augmenta un 5,60%.

Jo no tenc gaire coses més a dir, perquè vostè ja ha dit tots

els nombres, tothom les coneix i no me vull allargar perquè la

gent ja està una mica cansada de tot el dia de xerrar aquí. Però

jo també he de dir que estic espantada perquè hi ha gent que

s’hauria d’amagar davall els pupitres i encara s’atreveixen a

donar lliçons, tal vegada tenen por de què nosaltres les

prenguem el títol de verd. Però arribarà un punt que crec que sí,

que serem més verds i ells quedaran amb el vermell.

(Remor de veus)

La gent ha de saber que fins i tot a BrusselAles la coneixen

més quasi que aquí, fins i tot ha rebut cartes vostè de Life

Posidonia, tenc cartes aquí que posen la pell de gallina perquè

el Sr. Julien deu estar amb els ulls com a gots...

(Algunes rialles)

Al Sr. Crespí li he de dir que les polítiques decidides

vertaderament són les del Partit Popular. Diu que l’important

és allà on volen anar a parar. Volem anar a parar que d’aquí 4

anys diguin que els resultats de la política ambiental i ecològica

del Partit Popular ha estat la millor en totes les legislatures que

hi ha hagut en democràcia i així ho aconseguirem.

Per altra banda també diu que és mala d’entendre la política

que nosaltres feim. El mal d’entendre Sr. Crespí i ja per acabar,

és que vostès amb una esmena que ens fan a la globalitat ens

diguin de comprar una urbanització a Sóller, Sa Muleta II o no

sé què. Vaja! És que açò ja és el súmmum, comprar una

urbanització dins Medi Ambient, allà on hi ha aceres, llum,

aigua i vorades. Açò és el súmmum, açò no ho podem acceptar.

Nosaltres el que volem comprar són finques allà on podem

gaudir tots del medi ambient. Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Assumpte Vinent. Sra. Margalida

Rosselló té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Mirin senyors del Partit Popular, jo

m’ho agafaré amb molta gràcia perquè tot aquest tema és molt

graciós. Però constarem una miqueta allò que s’ha esmentat

aquí. Mirin, jo crec que fa falta moltíssima pedagogia sobre

allò que és el medi ambient, en tot aquest tipus de coses veig

que fa falta moltíssima pedagogia i per tant, intentaré en

aquests 4 minuts que me queden fer-ne una mica.

(Remor de veus)

Mirin les idees clares i fermes que té el Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Són molt clares, fer obres i més obres, això està

claríssim. La concepció de mantenir, de conservar, de cuidar,

de fer allò que de vegades no és tan una inversió

econòmicament important, però sí que se tracta, no només

d’una voluntat política sinó sobretot d’un plantejament molt

clar, vostès evidentment no el tenen. Per tant, en aquest sentit

que no tenim per res el mateix plantejament respecte a allò que

pensam sobre el que és el medi ambient, què s’ha de fer per

millorar el medi ambient i per tant, les actuacions polítiques

concretes que s’han de dur a terme.
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Mirin, ja que hi ha tanta preocupació pel tema de veure qui

ha protegit més. A mi m’és igual, me pareix molt bé que se

protegeixin més hectàrees, beníssim, el problema no se tracta

de dir protegim de dir protegim tantes hectàrees, se tracta

precisament de gestionar, no vol dir confiscar terrenys, això

seria anticonstitucional, gestionar bé precisament per evitar el

malbé d’aquests llocs. He de dir una cosa, en primer lloc la

Xarxa Natura 2000, perquè ho sàpiga tothom, és una directiva

d’obligat compliment. La conselleria no fa més que allò que li

obliga BrusselAles. En segon lloc, que va posar en marxa la

Xarxa Natura 2000 va ser precisament l’anterior pacte de

progrés perquè se va trobar en què allò que s’havia iniciat per

part del Partit Popular que governava el 99 i per tant, el Sr.

Matas, era tan petit que tenien així de cartes de BrusselAles. Per

tant, el que se va fer va ser posar fil a l’agulla i de manera

ràpida perquè si no se perdien les ajudes europees, se va

presentar un proposta de més d’un 17% de protecció d’aquestes

zones LIC i ZEPA. I evidentment ens varen dir que encara feia

falta encara augmentar una part de la superfície i el Sr.

Conseller se va trobar amb la feina quasi feta. I ara resulta que

diu que ell ha protegit tanta cosa, molt bé, a mi me pareix molt

bé, però se va trobar quasi amb la feina feta. Digui la veritat, no

sigui coses que no són. I majoritàriament moltes hectàrees que

resultaven ser marines. És que el conseller no fa més que el li

toca. Jo no veig que faci cap cosa de l’altre món, ha de fer

aquesta feina perquè si no BrusselAles actuarà.

Però també dir una cosa, el fet de dir he protegit tant...

(Remor de veus)

I on és? Perdó.

He protegit tant que després resulta que a l’hora de dir

aquesta actuació és concreta, jo només diré dues coses molt

clares sobre aquest tema. Els banys de Son Sant Joan estan dins

una zona LIC i una zona ZEPA i se permetrà, a través del que

se va aprovar a la Llei d’acompanyament de l’any passat, que

se pugui dur una actuació urbanística allà dins. Cala d’Hort i el

Parc de Llevant són una part important d’una zona LIC i ZEPA

i se varen llevar els parcs. Per tant, en aquest cas hi ha

qüestions que molt bé, se diu que hem protegit tantes hectàrees,

però resulta que després se desprotegeix una eina que permet

fer una gestió eficaç i evitar que s’hi facin actuacions que facin

malbé el medi ambient. Per tant, jo no sé si és que no ens

entenem, segur, o evidentment no té res a veure amb allò que

suposa la protecció.

A mi m’és igual que siguin més verds que jo, a mi

m’agradaria molt que fossin més verds que jo, estaria molt

contenta. Poden estar segurs que si les propostes que fes el

Partit Popular anessin en una línia de protegir el medi ambient,

jo no tenc cap problema en donar-los suport com a qualsevol

altre partit. El problema és que no van per aquí. Per tant, vegem

el tema de la protecció és un tema que sobretot, com dic, el que

s’ha de fer és evitar que se faci malbé el nostre territori i la

nostra biodiversitat. I a més, quan xerra de confiscació, quina

por i per què no han llevat el Parc Natural de Mondragó, per

exemple, que els propietaris estaven tan enfadats amb el Partit

Popular perquè havien fet un parc sense demanar-los res

després de comprar amb molts de doblers públics una gran

urbanització i no comprar res més? Per què no han llevat

l’Albufera de’s Grau? Per què? L’han confiscat el de

Mondragó? No utilitzin aquests termes perquè, a part de què

vostè no sé si està confosa, confon perquè evidentment no hi ha

enlloc allà on la Llei 4/89, a més el Sr. Conseller coneix bé,

supòs, diu que se confisca res. Per tant, convendria que

almanco vengués un jurista aquí i ens ho expliqui si és que

vostè no ho entén. Jo ho entenc perfectament, però supòs que

vostès no.

Per tant, si tants de problemes hi ha, ho llevin tot i sobretot

comencin per Mondragó, el varen fer vostès aquest parc...

EL SR. PRESIDENT:

Té 30 segons Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ara acab Sr. President. Després per acabar jo li he de dir

que també tenc moltes cartes de BrusselAles i evidentment no

les treuré perquè crec que és vergonyós que s’hagi de venir a

aquí intentant només dir, jo no sé quantes coses he protegit. El

més important són les actuacions concretes que se fan i les

actuacions concretes que se fan, en temes mediambientals en

aquesta comunitat autònoma són actuacions que van en contra

de la protecció del territori, en contra de la protecció de l’aire

i en contra, moltes vegades, d’una bona gestió de l’aigua. I si

vostès això no ho entenen i ho veuen d’una altra manera és el

seu problema, però qualsevol persona que analitzi aquests

indicadors sap perfectament que la situació està així i que

alguna cosa s’ha de fer i de manera urgent. I la resta no hi

entraré, m’és absolutament igual, vostès protegeixin totes les

hectàrees que vulguin, però a mi el que m’importa és que no se

permeti que se facin actuacions, com per exemple...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ:

...camps de golf o per exemple la urbanització dels banys de

Son Sant Joan que haurà permès el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo li diria, li recordaria a la diputada

del Grup Popular que en aquesta comunitat autònoma, vostès

han governat durant molt de temps la política de depuració

d’aigües, majoritàriament l’ha duita vostès perquè han governat

molt de temps, l’IBASAN l’han governat vostès perquè han

governat durant molt de temps. Per tant, aquests problemes que

vostès diuen que han heretat, part d’ells, una gran part d’ells,

els han heretat de vostès mateixos. Per tant, no imputin a 4

pobrets anys de Govern el no haver resolt tots els problemes

que vostès deixaren a aquest Govern. Ens hauria agradat

arreglar-los tots, però evidentment no va ser possible.
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Insistesc, jo crec que el problema és fonamentalment

d’entendre què és una política mediambiental. Jo estic d’acord

que la seva política va dirigida, és veritat, a resoldre els

problemes que crea el no tenir una política pensada amb criteris

de sostenibilitat, és veritat. I després la política de qui

contamina paga és una política reaccionària perquè l’important

és no contaminar, perquè mai ningú paga el mal que ha fet

contaminant. Qualcú creu que algú pagarà el mal que va fer el

vessament del Prestige? I pos aquest com en podria posar 40

més. No. Creu vostè que algú serà capaç de pagar els doblers

que han fet el vessament de l’electroquímica de Flix a l’Ebre?

No, mai ningú ho pagarà. Per tant, la política de prevenció, que

a un moment donat no se tenien, però que ara som capaços de

tenir-les, les polítiques de contenció del creixement i vostès ens

han dit i per què no modificaren les Directrius d’Ordenació

Territorial? Els he de donar la raó, no les modificarem, però

ganes no en faltaren. És veritat que varen faltar els suports

polítics suficient per fer-ho, és veritat i això va ser així. Però

vostè era ben conscient, en aquell moment no era diputada,

però el seu grup era ben conscient que aquí hi va haver un

intent de canviar-les. Per tant, per aquí havíem d’haver anat.

Però això no és justificació de què un hagi d’anar en el límit

de la permitivitat d’una llei superior. Vostè no està obligada a

anar a 120 quilòmetres per hora a una autopista, el que diu és

que està prohibit anar a més, però a menys hi pot anar. Per tant,

no justifiquen determinades coses en què hi ha unes directrius

que marquen uns sòtils i haguem d’anar als sòtils, podríem anar

per davall. I de fet, existeixen ajuntaments que sí que han anat

per davall sempre de les seves capacitats de creixement, tenen

noms i llinatges tots ells. 

Per tant, jo crec que el problema és de concepció. I jo no sé

si vostès són més verds o no, en qualsevol cas també hauríem

de definir què vol dir verds. Verd vol dir fer net? Tot el verd

que vulguin. Algú abans ha parlat de mister Proper que és

aquell senyor que fa net i és verd. Aposta nosaltres som d’un

altre coloret que vol dir no embruteu, pensem avui mesures per

no haver de prendre mesures posteriorment.

Quant a allò que m’ha dit puntualment damunt una esmena,

no sé per què l’ha treta ara perquè serà fruit del debat posterior.

Li record que aquesta zona que demanam comprar no està

totalment urbanitzada. Jo no sé si ha vist el nom de la finca.

Però en qualsevol cas hi pot haver i existeixen en aquest

moment, en el Consell Insular de Mallorca vàrem tenir un

debat, zones que a moment donat s’urbanitzaren o s’iniciaren

urbanitzacions i que se troben en una situació física que seria

molt bo adquirir perquè, sobretot si els permetem rescatar

l’edificabilitat que varen poder tenir un dia, poden ser d’un

impacte paisatgístic i ambiental important. Per tant, no retiram

l’esmena que demanava comprar la finca de Sóller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sra. Assumpta Vinent té la

paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé jo no tenc tanta (...), estam tots

esgotats. Només li he de dir a la Sra. Rosselló que la Xarxa

Natura 2000 té raó de què la va començar vostè, però dins la

seva gran eficàcia Sra. Rosselló, se va oblidar publicar l’acord

del Consell de Govern de la declaració de LIC i ZEPA. O sigui

que hi ha moltes coses que vostè no entén, però nosaltres

tampoc Sra. Rosselló.

També li volia dir que me sona que vostè va anar a algun

ajuntament a donar lliçons de política ambiental i en aquell

ajuntament el que li varen donar a vostè va ser un xorrac per

anar a tallar pins, que en va deixar molts allà sense tallar.

Res més. Sr. Crespí, ja xerrarem després a les esmenes

parcials.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. Per fixació de posició per part

del PSM té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Per fixar posició en referència a

aquestes dues esmenes a la totalitat que ha presentat el Grup

Esquerra Unida-Els Verds i el Grup Socialista. Jo coincidesc en

l’exposició que ha fet un i l’altre, en part. El Sr. Crespí quan

recordava que la Conselleria de Medi Ambient és una

conselleria de gestió transversal, o sigui que ha de tenir

influència..., ja li ho dèiem nosaltres l’any passat en aquesta

mateixa..., quan li vàrem fer l’esmena a la totalitat, que havia

de tenir influència damunt totes les altres conselleries i el Sr.

Conseller ha sortit dient que sí que era veritat, que ell era el

motor de les conselleries. Nosaltres no coincidim amb ell en

aquesta concepció.

Jo l’únic que crec és que les conselleries utilitzen el

conseller de Medi Ambient perquè té una gran empenta i unes

grans ganes de fer feia i l’utilitzen per tapar els seus forats. La

política mediambiental que deia el Sr. Crespí de tot el Govern

és molt agressiva i utilitzen el Sr. Conseller per anar tapant els

forats. L’utilitza la Conselleria de Turisme per anar a vendre

platges guapes i verges i espais verds a les fires i vostè posa

barquetes per fer el litoral. L’utilitza la Conselleria d’Obres

Públiques perquè li passi els projectes de les carreteres per la

Conselleria de Medi Ambient perquè els aprovi. És una manera

de tapar forats. Jo crec Sr. Conseller que no li hem presentat

esmenes a la totalitat perquè quasi estam en solidaritat amb

vostè perquè tots els doblers que se gasten en medi ambient

encara no basten mai. 

I vostè en gasta molts, però encara no basten i crec que

hauria de mirar com els gasta, perquè hem parlat per exemple

de recursos hídrics, el seu pressupost puja 5 milions en total i

d’aquests 5 milions, 7 se’n van a depuració d’aigua, a recursos

hídrics. Nosaltres hi estam molt d’acord en això, però també li

hem de dir que vostè està gastant molts de doblers en la neteja

del litoral...

EL SR. PRESIDENT:
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Sra. Vadell, perdoni, però m’agradaria que fixés posicions

perquè si no pot dur a una altre intervenció del Sr. Conseller.

Està en el seu dret. Sàpiga que si el Sr. Conseller me demana la

paraula, si segueix així, li hauré de donar. Pot continuar.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, li deman disculpes. És veritat, he tengut la

temptació de xerrar directament amb ell. Bé, crec que la

conselleria de gasta doblers en fer intervencions de neteja, però

en canvi coincidim, i ara aquí aniré a l’esmena d’Esquerra

Unida-Els Verds en què hauria d’anar adreçat a polítiques de

prevenció. I un exemple molt simple i a més molt conegut de

tots vostès, perquè aquí han vist un vídeo i tot, és que l’emissari

de la depuradora de Palma està tirant una brutorada que després

la conselleria la de llevar mitjançant les barquetes. Això vol dir

tudar els doblers i no fer una política de prevenció. Per tant,

aquí s’hi haurien de mirar.

Ja he dit que el pressupost augmenta bàsicament i quasi

exclusivament en les polítiques hidràuliques, en els recursos

hídriques. No obstant, baixa en la gestió d’espais protegits.

S’ha de dit aquí que no era veritat, però està ben patent i les

partides ho diuen. La gestió d’espais protegits baixa 1.200.000

euros, planificació forestal baixa 520.000, protecció i defensa

del domini públic hidràulic 2 milions, Direcció i Serveis

Generals 600.000, Gestió de residus 3 milions, i tot això havent

augmentat el grau de protecció- Jo crec que això és una

contradicció. Per tant, des del nostre grup la posició nostra és

que aquest pressupost és molt millorable, efectivament no hi ha

unes polítiques positives quant a la gestió de residus i, sobretot

en la gestió de la depuració, però s’ha d’anar alerta amb moltes

altres coses, sobretot en la part de la protecció dels espais

naturals. Es va fer una retallada impressionant l’any passat

quant a parcs, el Partit Popular es va dedicar a fer una política

de difamació del que era la figura de parc quan precisament la

figura de parc és una figura emprada per tota Europa i

pràcticament per tot el món, i ara no queda més remei per

inventar-se altres figures que, amb un altre nom, persegueixen

el mateix objectiu.

Nosaltres hem presentat esmenes parcials que defensarem

en el proper debat i, de totes maneres, volem fer aquest

advertiment a la Conselleria de Medi Ambient, que miri per on

gasta els duros, que ho miri molt bé, perquè possiblement la

utilitzin per part de els altres conselleries i possiblement estigui

malbaratant alguns dels recursos per no fer polítiques de

prevenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Abans de començar les

votacions, aquesta presidència vol informar a tots els membres

de la Cambra que el pare del nostre diputat Sr. Andreu Prohens

ha mort avui horabaixa, i crec que els serveis tècnics de la casa

podrien recollir el condol de tots els presents. Moltíssimes

gràcies.

Per tant, senyores i senyors diputats, passarem a les

votacions. Començarem pel debat núm. 3 de totalitat a la secció

12, Conselleria de Turisme, empreses públiques 81, Institut

Balear de Turisme i Institut d’Estratègia Turística de les Illes

Balears.

Podem passar a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Passam a la votació del debat núm. 4 de globalitat de les

esmenes del debat núm. 3.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Passam a votar el debat núm. 5, de totalitat a la secció 13,

C onse lle r ia  d ’E ducació  C u ltu ra ,  In st i tu t  B a lea r

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

En el debat núm. 6, de globalitat, hi ha una esmena

transaccionada, que és la 7856 del Grup Parlamentari

Socialista, la 7856 i 7858, són dues. Per tant, des de la

Presidència es pot entendre que s’aproven per assentiment. Per

tant, passam a votació la resta. Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Passam al debat núm. 7, de globalitat d’agrupació dels

programes de Cultura 455A i 455B, secció 71 Institut d’Estudis

Baleàrics i l’empresa pública Institut Balear d’Infraestructures

de Serveis Educatius i Culturals. També hi ha una esmena del

Grup Socialista, que és la 7941 que està transaccionada.

Aquesta presidència pot entendre que està aprovada per

assentiment? Sí. Per tant, passam a votació la resta de les

esmenes.

Perdó?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, si no ho tenc mal entès, la Sra. Feliu m’ha demanat

transacció de l’esmena 8023 d’aquest bloc.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, és que he comentat quan he sortit a la tribuna. Sí, en

principi teníem dues transaccions, una del Grup Socialista i una

altra del PSM.

EL SR. PRESIDENT:



És la 8023?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, un segon, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, president. Per concretar amb el Grup Parlamentari

del PSM, és la 8023, és afectació que se transacciona “Pla de

normalització de la toponímia” que es limita a 24.000 euros a

12, que és el que s’havia transaccionat, és aquesta

concretament, que s’ha d’incorporar i que no estava aquí

contemplada.

EL SR. PRESIDENT:

És que els serveis tècnics de la casa em diuen que s’havia

aprovat en comissió.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President. Jo també ho tenia entès així, però la Sra.

Feliu m’ha fet la transacció aquí, i jo no sabia ...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, per tant està ...

Passem a votació la resta del debat núm. 7. Passam a votar.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Ara, senyores i senyors i diputats, passam al debat núm. 8,

de totalitat i globalitat de la Conselleria d’Economia, Hisenda

i Innovació, secció 02, i també hi ha dues esmenes

transaccionades, la 7742 i la 7743. Estan d’acord que s’aprovin

per assentiment? Idò podem passar a votació de la resta de les

esmenes. Passam a la votació.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Passam a votar el debat núm. 9 de totalitat, secció 15,

Conselleria de Medi Ambient, secció 79 Institut d’Espais

Protegits de les Illes Balears, empresa pública 83, Institut

Balear de l’Aigua i de l’Energia i l’empresa pública 85, Institut

Balear de Conservació de la Natura. Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.
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