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12, Conselleria de Turisme; empresa de dret públic 81, Institut
Balear de Turisme, i l’empresa de dret públic 91, Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears.

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 a la
qual cosa té la paraula el Sr. Ramon.

(Remor de veus)

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Esper que no sigui jo el causant
d’aquesta estampida que s’ha produït de diputats, m’imagín que
l’hora té qualque cosa a veure amb això, sempre em sol tocar a
l’hora de dinar, habitualment me tocava amb una consellera, ara
amb el Sr. Flaquer. Bé, procurarem fer-ho una mica curt, ja que
anam una mica retardats i veig que no hi ha massa audiència.

Jo voldria començar, sense anar més lluny, aquest matí
mateix, veient les notícies de la televisió, he vist, i he de
reconèixer que no record quina era la font de la informació, però
que es donava una informació que deia que enguany s’ha batut
el rècord de visitants, de turistes a Espanya i que són els millors
resultats pel que fa a ingressos des de l’any 1999. Per què dic
això? Per a una mica contextualitzar les dades que es van
donant, perquè jo crec que aquí les dades moltes vegades s’han
utilitzat per fer campanyes contra un govern determinat i que tal
vegada una petita baixada o una petita pujada s’han utilitzat, ja
dic, de manera poc realista, i ara he vist que pel que fa Espanya
enguany és rècord amb número d’arribades i que els ingressos
s’igualaven als del 1999.

Dins aquest context, jo seguesc pensant que pel que fa a
Balears el 2001 va ser el millor any quant a ingressos turístics,
un any que podria d’alguna manera dels darrers temps ser model
del que interessaria a nosaltres. Crec que estam lluny d’això; és
cert que enguany s’ha produït un augment, no massa
espectacular, però un augment d’arribada de turistes, però estam
d’aquests resultats. Citant el Pla de màrqueting que s’ha fet per
a l’illa d’Eivissa, un pla de màrqueting que s’ha fet per gent que
jo crec que no és sospitosa de ser pròxima a tesis de l’esquerra,
diu que serien necessaris així i tot encara 400.000 turistes més
per igualar resultats econòmics del 1999. Crec que aquesta és la
situació, en aquest cas concret d’Eivissa, que tal vegada no és
exacta a la mitjana de les Illes Balears, però que s’hi assembla,
i que tot això seran necessaris uns quants anys de millora per
arribar a aquest augment de turistes perquè ens pugui donar uns
ingressos com els que hi havia hagut.

Perquè jo crec que hauríem d’arribar, entre tots, a la
conclusió que hi ha una situació turística, com a mínim, no és
l’òptima, no estam en la millor de les èpoques ni tenim els
millors resultats. Unes dades que a principis d’aquesta
temporada varen ser ben fluixes, supòs que tots recordam les
ofertes que es feien per part dels hotels, que no cobrien ni els
costs; o que fessin les plantilles en els hotels sense contractar els
treballadors eventuals, només amb fixos discontinus. També la
situació de bars, restaurants, comerços que redueixen ingressos,
una tendència que ja duent diversos anys. I que, davant això,
que al final és una reducció, crec, dels ingressos, de la riquesa
econòmica i global de les illes i té influència sobre els llocs de

feina, sobre això no hem vist moltes respostes del Govern,
habitualment, doncs un sector sobredimensionat, sobren
establiments i el mercat s’encarregarà de regular-ho i deixar fora
els que no serveixin. Una posició absolutament neoliberal que
contrasta una mica amb la intenció de regular el sector dels rent
a car perquè tothom pugui tenir beneficis, fet d’aquesta estranya
manera que s’ha votat i s’ha debatut abans.

Crec que aquesta situació, en certa manera preocupant, que
a pesar que pugui haver-hi una recuperació del nombre de
turistes, econòmicament no és prou bona, doncs jo ara voldria
citar una cosa que ha sortit fa molt pocs dies, també en aquest
cas citaré les Pitiüses, per dos motius, perquè ho tenc més
pròxim i també perquè jo crec que tal vegada és el lloc més
significatiu, perquè és el lloc on s’han pogut aplicar al cent per
cent les receptes del Partit Popular, perquè coincidia Govern i
consell insular amb majoria absoluta del PP. Bé, aquí, una
entitat també jo crec que poc sospitosa, com és la CAEB, diu:
“Las pitiusas pierden 5 millones de euros en ingresos por
turismo, según la CAEB”, una baixada important dels ingressos
turístics i en canvi una pujada dels ingressos a la construcció,
una baixada també de les estades mitjanes, diu la mateixa
informació.

I per altra banda, un estudi que ha sortit fa molt pocs dies del
Centre de Recerca Econòmica de Sa Nostra i de la UIB,
adverteixen, jo crec que aquesta és una advertència important,
ells titulen, són paraules seves, no ho dic jo, que “la desídia
empresarial i política portarà a la pèrdua de benestar econòmic”;
i diuen: “l’ús intensiu dels recursos naturals no renovables
suposen una major taxa de depreciació del capital natural i per
tant un menor nivell de renda per càpita a llarg termini”. Jo crec
que aquesta és una qüestió, ho diu un centre de recerca, però jo
crec que és una qüestió sobre la qual hauríem de reflexionar tots
els partits polítics, pens que tenen prou raó i que aquest és un
dels grans problemes, no tant salvar aquesta o aquella
temporada, però a veure si duim una política turística i una
política global des de l’administració autonòmica que vagi en el
bon sentit de resoldre aquests problemes.

Crec que no, sincerament crec que no, jo crec que el Sr.
Conseller de Turisme fa repetides declaracions d’optimisme,
està en general content amb la situació actual i també el conjunt
del Govern sembla ser que estiguin contents, que amb dos anys
i mig de gestió dels professionals altra vegada doncs les coses
van bé i no veuen aquests riscs o aquests problemes actuals i
aquests riscs futurs, com a mínim, no els veuen com els veiem
nosaltres; no donen la mateixa importància a la reducció del
nombre d’estades, als ingressos turístics, (...) d’aconseguir que
puguin presentar una estadística d’arribades de turistes, que hi
hagi qualque augment percentual. Crec que el conjunt del
Govern no està sensibilitzat, per això que el centre de recerca
diu la pèrdua del capital natural, si estigués sensibilitzat el
conjunt del Govern crec que no es durien a terme les actuacions
que es duen a terme.

Pensam també que el turisme ha deixat de ser el nostre
motor econòmic, el que fa créixer el producte interior brut i
agafa un excessiu protagonisme la construcció, la construcció
que, pensam nosaltres, posa en perill aquest model turístic. I
davant això no veim actituds decidides del Govern en el temps
que duim de legislatura, amb aquests pressuposts que ara
debatem. Crec que són uns pressuposts de continuïtat, que no
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plantegen coses noves, que no actuen de cara a modificar
aquestes situacions negatives, que no analitzen bé la realitat
turística i que no animen a un canvi de model o una millora del
model turístic perquè tengui un millor futur.

Crec que hi ha hagut inactivitat davant diversos problemes,
el tema del tot inclòs amb els seus efectes negatius, bé
directament -perquè una part del tot inclòs es fa amb molt mala
qualitat, hi ha queixes dels turistes-, bé dels efectes sobre
l’oferta complementària, sobre els llocs de feina. Creim que no
s’ha actuat abans ni veim en aquests pressuposts que hi hagi una
voluntat de modificar la situació realment.

Ara es planteja, quan queda poca legislatura, la creació
d’una mesa del turisme; pensam que això s’hauria hagut de fer
molt més abans, que s’haurien d’haver acceptat les propostes
d’un pacte social per al turisme que s’havien fet. Ara, ja dic, es
va per aquí, però falta menys d’un any i mig per acabar la
legislatura, creim que no és el moment. Pensam que s’ha fiat
massa que un augment de la promoció turística seria prou, creim
que no és prou, que fan falta altres coses, la promoció és
necessària però fan falta moltes altres coses i, per cert, la
promoció turística era una promesa electoral que es transferiria
als consells aquesta legislatura. No s’ha fet, en canvi es fan unes
fundacions turístiques que marginen el Consell de Menorca, per
una banda, i marginaven l’Ajuntament de Formentera, encara
que en aquest cas he de reconèixer que s’ha actuat, al final, i
s’ha corregit pel que fa a Formentera.

I en definitiva, la nostra preocupació, perquè veim que
aquests pressupost no atenen les necessitats, és que creim que
no hi ha un objectiu de futur clar que ens asseguri la continuïtat
d’una oferta turística sostenible territorialment, sense més
agressions territorials, i socialment més útil, amb millor
repartiment de la riquesa i per generar més benestar.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Acab ara mateix, Sr. President, era el darrer que volia dir. I
aquesta és la idea general per la qual nosaltres no donam suport
a aquests pressuposts de la Conselleria de Turisme, molt lligats
evidentment a la política general del Govern de totes les
conselleries.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Seguidament, 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 l’Hble.
Diputada Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El PSM-
Entesa Nacionalista hem presentat esmena a la totalitat de la
secció 12, Conselleria de Turisme, per un motiu molt concret,
creim que aquesta secció 12, el pressupost d’enguany no dóna
solucions i és un pressupost poc ambiciós i per tant no dóna
solucions als problemes del turisme que actualment hi ha.

L’instrument bàsic que té un govern per poder desenvolupar
les accions polítiques per contribuir a millorar o corregir les
mancances o defectes d’una activitat econòmica i social són
bàsicament els pressuposts. Aquests pressuposts, concretament
els de la Conselleria de Turisme, no responen a aquestes
necessitats ni a les necessitats dels nous temps que venen, ni per
a fer front a les noves tendències, ni tan sols pot resoldre els
problemes que ja hi ha. Ens estranya la passivitat i el
conformisme dels responsables polítics respecte d’aquest tema
tan important com és la indústria turística.

El pressupost del 2006 és calcat al pressupost del 2005,
segueix amb els mateixos esquemes de sempre, com si res no
hagués passat i sense afrontar una realitat que, segons el nostre
criteri, si no s’hi posa remei potser que en un curt termini de
temps Balears deixi de ser un referent en la indústria turística de
qualitat. Deia el Sr. Conseller a la compareixença, quan va
explicar el pressupost, textualment deia: “Els objectius
principals que s’ha marcat el Govern de les Illes Balears en
relació al sector turístic són, fonamentalment, fer front als reptes
de futur que té plantejada la indústria turística en general, amb
les seves corresponents adaptacions a allò que és la realitat
socioeconòmica de les Illes Balears”. També dedicà, el Sr.
Conseller, un paràgraf de la seva exposició a fer una descripció
dels grans canvis que s’estan plantejant en el món turístic,
l’oferta en els països competidors, la problemàtica que genera
les noves maneres de comercialització, mitjançant les noves
tecnologies, la irrupció de les companyies de baix cost, el
turisme residencial, etcètera; va fer una radiografia bastant
exacta de la situació actual de la indústria turística actualment.

No va mencionar per a res el tot inclòs dins aquests reptes de
futur. Però bé, nosaltres ens demanam, a aquests reptes hi vol
fer front amb un pressupost de 49.440.118 euros, un increment
de 3,35% respecte del pressupost de l’any passat; bé, jo crec que
és molt difícil que amb aquestes xifres pugui afrontar els reptes
que té el futur de la indústria turística. Si feim una mica de
memòria i recordam els pressuposts dels anys anteriors, l’any
2003 tenia el pressupost de la Conselleria de Turisme
58.338.978,39 euros; l’any 2004, 41.557.193,47 euros, per tant
una disminució d’un 28,77% respecte del de l’any anterior;
l’any 2005 va tenir un pressupost de 47.837.664,79 euros, un
augment d’un 15,11% respecte del 2004, i enguany ens presenta
un pressupost de 49.440.118 euros, un augment d’un 3,35%
respecte del 2005.

Les conclusions d’aquest repàs són que, després de tres
anys, no han arribat a les xifres del 2003, arrossegam una
diferència negativa de 9 milions d’euros o el que és
percentualment un 14% menys de pressupost. Creu el Sr.
Conseller que es poden afrontar reptes amb aquest pressupost?
Nosaltres creim que no, que no pot assolir els reptes ni s’hi pot
afrontar, ni tan sols pot assumir els problemes que hi ha
actualment.
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Anem al que diu la memòria del pressupost i a les xifres
reals. Pel que fa al turisme residencial, es limita a anunciar una
petició al Govern de l’Estat perquè modifiqui la Llei
d’arrendaments urbans que permeti a les comunitats autònomes
regular aquest segment del mercat, per tant, aquí ja es lleva les
responsabilitats de damunt, pilotes fora. El turisme residencial
és un fort competidor del turisme hoteler i ha provocat i provoca
greus problemes d’ocupació de sòl rústic en alguns casos en
edificacions ilAlegals i constitueix una competència deslleial per
al turisme reglat, el qual compleix les condicions legals i paga
religiosament els imposts, mentre que, per altra banda, el tolera
una activitat que genera molts d’ingressos lliures de càrregues.
No obstant això, el Govern del Partit Popular i Unió
Mallorquina potencien la construcció de segones residències,
mitjançant els plans territorials tant de Mallorca com sobretot el
d’Eivissa i per tant això és una contradicció quant als reptes de
futur que vol afrontar el Sr. Conseller.

El segon repte, el de la competència amb altres mercats, i jo
me deman: quin esforç fa el Govern de les Illes Balears perquè
el mercat, perquè les illes siguin un destí amb una oferta
diferent? No veim per cap banda actuacions, no veim cap aposta
decidida per atreure un turisme que cerqui qualque cosa diferent
de la que poden trobar per exemple a qualsevol altre lloc de la
Costa del Sol o de la costa catalana o a qualsevol altre indret de
la Mediterrània.

El conseller va dir que la millora de l’entorn era un gran
compromís, però que ja ho feia la Conselleria de Medi Ambient.
Jo pens que allò que se veu és que els ingressos obtinguts amb
la targeta verda no donen per fer molts d’esclafits i la
Conselleria de Turisme en aquest sentit se limita als plans de
desestacionalització. Permeti’m dubtar dels resultats d’aquests
plans, perquè segons la nostra opinió, per allò que hauran servit
és per acontentar alguns batles del Partit Popular que podran
anunciar en el seu poble grans projectes, com auditòriums,
instalAlacions esportives i que tal vegada els donaran redits
electorals. Però el que és cert és que tenen trampa i tenen trampa
perquè per poder accedir a les ajudes de la conselleria, obliguen
als ajuntaments a formar un consorci i en conseqüència,
endeutar l’ajuntament. En canvi, no se fa cap actuació per
corregir la degradació de les zones turístiques, mitjançant
esponjament o mitjançant millora dels espais urbans. I en aquest
pressupost ja només hi ha els darrers serrells, els darrers residus
del Pla Mirall. 

De l’oferta del tot inclòs no se’n parla per enlloc. L’única
referència que hem sentit i això, de les manifestacions orals que
ha fet el Sr. Conseller, és que s’està pendent de la conclusió de
la comissió d’experts. La conclusió de la comissió d’experts és
imminent, pareix ser que ja han arribat a conclusions cada un
dels experts designats per diferents grups polítics i només falta
casar aquestes conclusions per fer un document final. Si a finals
d’any està fet això, no entenem per què el pressupost de l’any
que ve no ha de contemplar cap partida pressupostària per
intentar resoldre, o almanco palAliar els problemes que generen
l’oferta del tot inclòs. Per tant, creim que aquí hi ha una altra
mancança. I mentre tant l’oferta complementària està patint fort
les conseqüències de la proliferació d’aquesta modalitat de
l’oferta turística.

El tercer repte és la captació de clients mitjançant la
utilització de noves tecnologies. El Sr. Conseller a la seva

compareixença va dir que a partir d’ara se podrien contractar
serveis turístics a través de la web. Bé, d’acord, però no és cap
novetat, això ja existia abans d’arribar el Sr. Conseller en aquest
Govern. Primer ho deixen un poc de banda i després ho tornen
recrear perquè pareixi que és cosa seva.

Quant a formació, crec que se pot millorar, tenim l’Escola
d’Hoteleria amb les seves delegacions. I de cap manera vull
qüestionar ni qüestion la professionalitat i la formació que
obtenen els alumnes que surten d’Escola d’Hoteleria, però
també convindran amb mi que el percentatge d’alumnes que
surten de l’Escola d’Hoteleria i que se colAloquen a la indústria
turística és un percentatge baix i per això no basten de cap
manera per cobrir les necessitats del sector. Mentre tant el sector
turístic ha de contractar persones amb baixa qualificació i crec
que això repercuteix, en el treballador, l’empresari i el client.

Se vol transmetre una imatge d’un destí de qualitat i
diversificat. I en canvi, en el programa 751C d’ordenació i
redefinició del model turístic, puja és veritat, en un 8,61%. Però
hem de dir que els objectius específics d’aquest programa són
exactament els mateixos que el pressupost de l’any passat.
L’explicació que nosaltres li donam és que aquest any, o no han
complit, o que per a l’any que ve no hi ha més idees ni
ambicions. Jo crec que aquí s’ha de dir, perquè ni tan sols s’han
molestat en rectificar el paràgraf de la memòria, allà on diu que
redactaran els projectes de rehabilitació del Quarter
d’Intendència i de l’edifici de Can Serra. Segons les meves
informacions me pensava que aquests dos edificis havien estat
cedits a l’Ajuntament de Palma. Per tant, ja no és competència
de la Conselleria de Turisme i en canvi, continuen dient que
faran feina en aquests dos edificis.

De promoció turística hi ha un 2,33% d’increment. I què és
el que volen promocionar? No hi ha cap novetat, tot és més del
mateix en aquest pressupost. Turisme condicionat en els
majoristes de viatges, que són els que controlen els preus i el
tipus d’oferta que volen i si des de sempre tenien guanys en el
transport i allotjament, ara en la promoció del tot inclòs també
tenen guanys sobre la manutenció...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Per tant, què és el que promocionaran a les
campanyes del 2006? L’any 2004 promocionaren en Michael
Douglas, l’any 2005 promocionaren la targeta verda i el 2006
què és el que promocionaran? El Palau de Congressos, que ja
també promocionaren els dos anys anteriors? Perquè de grans
esdeveniments, cap novetat.

La indústria turística de les Baleares ha estat el motor
econòmic durant molts d’anys. Ara sembla que ha cedit el
testimoni a la construcció i s’ha anat adaptant el temps i la
demanda de productes diversos, segons les tendències del
mercat, o sigui, els majoristes de viatges. Aquests darrers anys,
a començament del segle XXI s’ha pogut observar un canvi de
tendències i que vostè molt bé va anunciar en la seva
compareixença, un canvi de tendències en l’evolució del sector
turístic. La competència d’altres mercats, els canvis en els
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hàbits de viatge, molts de turistes s’organitzen els viatges
mitjançant la contractació directe dels serveis turístics
mitjançant internet. I tot això deriva en estades més curtes,
contractació de vols de baix cost, allotjament en habitatges
propis, o en cases d’amics i l’oferta cada vegada més estesa del
tot inclòs. Això suposa una progressiva ruptura del model
tradicional que s’havia consolidat en els anys 60...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vadell, li prec que vagi acabant.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President, ja acab. Només dir que totes aquestes
motivacions i tota aquesta intervenció que he fet és per justificar
el nostre rebuig al pressupost de turisme i creim que si no se
corregit o si no s’afronten els reptes des d’una altra òptica i
sobretot amb més recursos, tal vegada enlloc d’anar per
endavant haurem reculat en qualitat i haurem reculat en
objectius que mantenguin la indústria turística com un referent
econòmic de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Finalment passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present
debat. Per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem
presentat esmena a la totalitat a la secció 12 i a les empreses
públiques IBATUR i d’Estratègia Turística. Els pressuposts de
la Conselleria de Turisme comencen amb bones paraules i a la
mateixa memòria del pressupost s’assenyala, de forma acurada,
que i llegesc textualment: “el turisme viu un moment de canvi
a l’àmbit de la demanda, els quals s’estan havent d’adaptar-se
-així s’escriu-, molt especialment les destinacions madures, com
és el cas de les Illes Balears”. Aquesta afirmació inicial, que
podem compartir totalment i que a més, crec que està acceptada
per a tothom, en canvi no se veu gens reflectida en els
pressuposts, en concret quan s’estudien partida per partida. És
més, aquests canvis a les Illes Balears estan produint noves
situacions que per a nosaltres resulten una mica preocupants.

La primera situació és la que fa referència a la despesa. La
despesa mitjana per dia de gener a setembre de l’any 2005, torn
repetir, despesa mitja per dia, ha baixat un 2%. La despesa
mitjana per persona l’any 2004 va baixar un 1,2%. Aquest any,
aquesta mateixa despesa mitjana per persona ha augmentat un
0.9% i aquest lleuger augment se deu sobretot a la factura dels
hidrocarburs. Des d’aquesta perspectiva, Sr. Conseller, vostè no
creu raonable pensar que l’augment de despesa total es produeix
fonamentalment per un increment del nombre de turistes? Seria
el més raonable arribar a aquesta conseqüència. I és que
l’estratègia actual del Govern ens du que per mantenir el nivell
de negoci, o en xifres similars a aquest nivell de negoci que
teníem, com deia molt bé abans i que no arriba a les de l’any
2001, necessitam tenir més visitants, en detriment d’allò que és
el preu i el nivell de qualitat. Aquesta estratègia nosaltres
pensam que és una estratègia insostenible i només per aquest fet

ja creim que ja justificaria una esmena a la totalitat d’aquesta
secció i de les seves empreses públiques.

La segona circumstància és la rendibilitat de les empreses.
La rendibilitat de les empreses d’allotjament està baixant. No ho
deim nosaltres, ho diuen els estudis que ha realitzat Exceltur i
record als diputats que Exceltur és un lobby que s’ha constituït
bàsicament per les empreses hoteleres de les Illes Balears.
Aquesta baixa rendibilitat de les empreses està afectant
negativament allò que són els contractes de treball i els salaris.
Moltes de les famílies que fan feina a les zones turístiques,
aquest any 2005, hauran ingressat entorn a -3.000 euros pe
família en relació a dos anys enrera. Repercuteix negativament
en la qualitat dels serveis que estan donant i repercuteix
negativament a allò que és el nivell d’inversió de les empreses
a les Illes Balears. Les empreses en aquest moment estan
desinvertint, estan venent els seus actius i se’n van a invertir a
fora o en el sector immobiliari. I jo li he de recordar, vostè
sempre en el debat ens recorda el passat, que circumstàncies
com aquesta de baixa de turistes s’ha de donar des de l’any 1970
en 14 ocasions. En 14 ocasions, en 14 anys des de l’any 1970 va
ocórrer que aquell any varen arribar menys turistes que l’any
anterior. Però allò que mai s’ha donat en la història és que hi
hagués una pèrdua de rendibilitat per turista i a la vegada una
pèrdua de rendibilitat de les empreses. La combinació
d’aquestes dues xifres s’ha aconseguit en dos anys, durant
aquests dos anys del Partit Popular. 

La tercera circumstància que ens preocupa i que també és
conseqüència directa d’aquests canvis, o en part és
conseqüència d’aquests canvis, és que el motor del creixement
de l’economia de les Illes Balears és la construcció. Allò que
abans feia el sector serveis, en aquest moment ho està fent el
sector de la construcció. I això no és casualitat, la resta s’ho
poden haver trobat de forma imprevista. Això ho han estat
planificant, ho han estat fent ben a consciència perquè fa temps
que deia el Partit Popular que: “les Balears havien de ser la
segona residència d’Europa”. Ja ho deia el President Cañellas
l’any 1992. I el principal damnificat d’aquestes situacions són
les empreses tradicionals i els treballadors. Per ventura està
relacionada aquest fet i les seves conseqüències amb la famosa
pèrdua de qualitat de vida que el mateix President acceptava fa
pocs dies. 

I davant d’aquesta situació ni una sola mesura en els
pressuposts per afrontar aquest canvi. Ni una sola paraula del tot
inclòs. El tot inclòs li he de recordar que és una imposició dels
majoristes de viatges per afrontar la pèrdua de competitivitat del
paquet tradicional. I no me serveix que hi hagi una comissió, o
que hi hagi una ponència parlamentaria que a la vegada està
pendent del resultat de la comissió. El Govern hauria d’haver
actuat i el Govern quan no sap què ha de fer crea una comissió,
o quan no vol fer res. També li he de recordar que per qüestions
tan importants i tan delicades com pugui ser Son Espases, no se
va crear cap comissió. Per fer una Conselleria d’Immigració
tampoc se va crear cap comissió i d’això que no en tenen
competència. És a dir, vostès quan creen una comissió és que
poca cosa volen fer. I en matèria de turisme no saben el què han
de fer, o no volen fer res i per això creen aquestes comissions i
això que ja ens varen dir quan varen arribar a la conselleria que
arribaven els professionals, professionals de què Sr. Conseller
si no fan res? Ho varen dir a la porta del President del seu
Govern, amb el President darrera...
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(Remor de veus)

...en el meu poble sap què diuen? Que ni per un tap
d’escopeta. 

Reconversió de zones turístiques. Ni un sol euro a les zones
turístiques, ni un sol euro. A la platja de Palma ni un sol euro
més. Moltes culpes cap a Madrid, però aquí en aquests
pressuposts res de res. Campanyes de promoció, directe en els
mercats d’emissors, tampoc, no hi ha euros, quan passam a la
memòria els 9 milions d’euros que hi ha allà damunt resulta que
no hi ha cap campanya de promoció directe, les ha de fer
Madrid. I a més, no només les ha de fer Madrid, sinó que fins i
tot se dediquen a criticar per què Madrid fa massa poca
promoció en temes de sol i platja. Això és la sensibilitat que té
el Govern en el tema de diversificar el producte.

I ja no parlem de plans de diversificació, ni un sol euro. Els
que ens varen presentar l’any passat, el que varen presentar
l’any passat que serveix com li vàrem explicar per fer camps de
futbet a Campanet. Gran producte turístic, un camp de futbet a
Campanet, o un camp de rugbi a S’Arracó. Gran producte
turístic. El seu Pla de diversificació sabem que és una
repartidora, sabem que compleix molts d’objectius i fa
inversions que per ventura són necessàries per als municipis,
però que indubtablement de diversificació poca cosa tenen.

I això són un poc les solucions que vostès estan donant.
Queixes davant Madrid, bregues i reunions d’experts. Jo me
deman per què tantes reunions d’experts, ja li ho vaig dir l’altre
dia a la comissió, llàstima que vostè no hi era, i li ho dic amb
tota sinceritat i per la bona relació que tenim, si han de fer tantes
comissions d’experts i sempre hem d’estar pendents de les
comissions d’experts, per què no fan un concurs públic i
contracten un expert a la Conselleria de Turisme i ja en sortien
d’una vegada, per què no ho fan?

I després en tot cas, perquè veig que me queda poc temps,
aniríem a les grans realitzacions del Govern, la targeta verda. La
targeta verda l’han presentada, no sé quants de consellers, l’ha
presentada el President a no sé quantes fires, l’ha presentada na
Claudia Schiffer, l’ha presentada en Michael Douglas, l’ha
presentada tot aquell que la podia presentar. Havia de ser la gran
estrella de la política turística i mediambiental i al final s’ha
convertit en una estrella fugaç, perquè ja ningú vol parlar d’ella.
El President l’altre dia ja no en volia saber res, vostè també ens
deia a la comissió que tal estrella no existia. Ho estan negant
constantment perquè aquest ha estat un fracàs total. Però un
fracàs total que no ens és gratuït i no ens és gens gratuït perquè
resulta que en aquests pressuposts, no a la seva conselleria, però
sí a la Conselleria d’Hisenda hi ha 1.155.000 euros que hauran
de pagar a la fundació per mantenir aquesta targeta. És a dir,
allò que havia de ser 1.155.000 euros i l’any passat ja varen ser
1.211.527 euros que van destinats a la Fundació de
Sostenibilitat i que és la que ens havia de produir els ingressos
a través de la targeta per fer inversions en temes mediambientals
i turístics. Ja se poden posar nerviosos, ens costa a dia d’avui
quasi 2,5 milions d’euros la targeta verda...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alomar, vagi acabant.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Gràcies, Sr. President, vaig acabant. Ni un sol ingrés, ni molt
manco, sinó despesa. No parlem de l’autotaxa, no en parlaré
perquè el President me crida l’atenció. Però indubtablement tan
la targeta verda com l’autotaxa s’han convertit en dos disbarats.
Són el gran fracàs de la política turística d’aquest Govern. A
més li diré una altra cosa, l’ecotaxa s’ha convertit en una ombra
que l’està perseguint i el perseguirà fins al final d’aquesta
legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern, obrint
una qüestió incidental, té la paraula l’Hble. Conseller de
Turisme Sr. Joan Flaquer.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alomar, com que no el tenc per un mentider, el corregiré. Ha
volgut deixar una ombra de dubte sobre aquest milió i mig
d’euros que vostè diu que el Govern paga a la fundació per
finançar la targeta verda i es tracta del pagament plurianual de
Costa Nord i vostè això ho hauria de saber. Per tant, no hauria
d’imputar una qüestió que no és certa. Però com que sé que no
ho ha fet de mala fe, jo el corregesc i no li ho prenc per mal. De
la mateixa manera li he de dir que és un mal dia avui per criticar
aquesta targeta quan precisament ahir vàrem poder aconseguir
que una associació de promotors i constructors de les Illes
Balears fes una aportació voluntària important de 300.000 euros
a aquest projecte de la fundació.

Però jo si me permeten els contestaré agrupadament als tres
portaveus perquè crec que tots tres han parlat més o manco del
mateix, de la inadequació d’aquests pressuposts a les necessitats
reals del turisme d’aquestes illes. Les he de dir que no puc estar
més en desacord amb vostès, però sobretot ho faig des de l’aval
que representen els resultats i les dades, que al cap i a la fi és el
més important. Jo crec que als polítics ens han d’avalar les
dades i els resultats que puguem oferir a conseqüència de la
nostra feina, de la nostra tasca i crec que avui demostraré amb
aquestes dades que crec que la política que estam duent a terme
és l’adequada i és la correcta. El pressupost per a l’any 2006
pretén ser, això no ho amag, un pressupost continuadors de la
política que fins ara hem duit a terme en matèria turística. Amb
el clar objectiu de continuar aquest ritme de creixement,
moderat, però sostingut que se ve registrant des de què se va
produir el canvi de Govern en aquestes illes en matèria turística.

Estam fent feina i així ho vaig explicar a la comissió per a
la millora del producte, en tot el tema dels plans de qualitat.
Estam intentant també millorar productes que no teníem i els
estam posant a l’alçada d’allò que necessiten aquestes illes, com
és tot el tema de congressos i convencions, amb el futur Palau
de Congressos, no en parlen vostès, però és una de les grans
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assignatures pendents que avui ja està ben encaminada cap allò
que serà la seva construcció definitiva. 

I dins el tema del producte també m’agradaria fer una
petitíssima referència al tot inclòs. Jo crec que la solució al tot
inclòs no passa per una partida pressupostària, la solució al tot
inclòs, esper que aquest dijous, passat demà, se puguin presentar
les conclusions dels experts i després el Govern explicarà les
seves polítiques en relació al tot inclòs, ben d’acord amb
aquesta comissió. Però jo no crec que la solució al tot inclòs
vagi a través d’una partida concreta en els pressuposts.

Feim feina no només en la millora del producte, sinó també
en la millora de l’entorn, continuant amb els plans mirall, plans
de desestacionalització, plans d’excelAlència, les inversions que
es duen a terme des de l’INESTUR. I també Sr. Alomar, aquells
plans que tenim en colAlaboració amb l’Estat, malgrat els
problemes que tenim des de què hi ha hagut el canvi
d’administració central en allò que fa referència al projecte de
rehabilitació integral de la platja de Palma i que ens costa Déu
i ajuda poder fer veure al Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, que és important fer noves aportacions a aquest
consorci per millorar aquesta zona. Vostè me diu que no hi ha
cap aportació del Govern, nosaltres en el moment en què l’Estat,
tal com varen fer l’any 2003, comprometi noves quantitats, no
se preocupi que nosaltres també els comprometem.

Polítiques també de millora de la Formació Professional. Jo
crec que aquí ningú ho discuteix, la importantíssima feina que
es fa des de l’Escola d’Hoteleria i Turisme, jo crec que això és
un fet unànimement reconegut per tots vostès i per tant, no m’hi
aturaré. En promoció turística estam invertint el doble d’allò
que invertia el Govern anterior, el Govern anterior invertia 12
milions d’euros, en aquests moments el capítol de promoció està
ja prop dels 24 milions d’euros i són recursos en promoció que
estan ben invertits i estan ben invertits perquè, com explicaré
després, els resultats així ho demostren i així ho confirmen. 

Nosaltres també tenim a més dins aquest capítol de
promoció, la visió d’actuar dins els dos grans fluxos turístics
que en aquests moments s’estan movent en els mercats. Per un
costat allò que són els fluxos turístics organitzats a través de
majoristes de viatges i ho feim amb els acords que mantenim
habituals, periòdics, amb aquests grans majoristes de viatges i
ho feim a més en colAlaboració amb Turespaña, amb campanyes
de promoció finançades a terços, un terç el Govern de l’Estat,
un terç el Govern de la comunitat autònoma i un terç el
majorista de viatges corresponent. Però també estam prestant
atenció cada vegada més a aquest altre flux turístic i que és el
flux del viatger individual, del viatger que fuig del trànsit
organitzat a través de majoristes de viatges. Enguany posarem
en marxa campanyes específiques, campanyes directes, tan en
el mercat nacional com en el mercat alemany i anglès, dedicades
bàsicament a les noves tecnologies, a allò que és internet per
poder captar l’atenció del client i poder entrar cada vegada més
dins aquest flux no organitzat, cada vegada més important, que
representa el turisme individual.

Però m’agradaria fer un esment molt especial, a més del
producte, de l’entorn, de la formació i de la promoció, a un fet
als que vostès per ventura vostès no li presten massa
importància, però que en té i molta i és l’actuació transversal
d’aquest Govern. No només contribueix a aquests bons nombres

i aquestes bones dades que jo els explicaré a continuació del
turisme, l’actuació de la Conselleria de Turisme, sinó que hi ha
un actuació transversal en matèria d’obres públiques,
d’infraestructures, de medi ambient, d’infraestructures
sanitàries, culturals, etcètera, que també contribueixen a això. Jo
comprenc que des del Partit Popular no se valora massa la
política transversal, perquè és un fet quotidià i diari i com que
és normal no crea cap tipus de problema. I comprenc que un
Govern com el que vostès tenien, amb tantes conselleries com
partits polítics i amb problemes continus, constants i conflictes
permanents, la transversalitat fos segurament una paraula que
vostès ni escoltaren mai a un Consell de Govern. 

Per tant, jo vull dir aquí que segurament un dels èxits de la
política turística en majúscules d’aquest Govern i dels resultats
que avui tenim és precisament aquesta política transversal del
Govern, que està contribuint a resoldre els principals problemes
d’infraestructures, problemes mediambientals que tenia
plantejada aquesta comunitat autònoma. I precisament per això,
el pressupost de la Conselleria de Turisme són continuadors
perquè creim que en tot allò que té per millorar qualsevol obra
humana, en som conscients, les dades ens conviden a ser
optimistes i les dades ens conviden a pensar que estam en el bon
camí i que en qualsevol cas hem capgirat aquella tendència
negativa, que els agradi o no els agradi, varen deixar vostès en
herència a aquest Govern actual del Partit Popular.

Miri, avui no hi ha, lament haver-ho de corregir Sr. Alomar,
cap indicador turístic a la baixa. El nombre de visitants s’ha
incrementat el 2004 i el 2005. Per tant, no hi ha en aquest sentit
un retrocés en les xifres de visitants. L’estacionalitat, hem
recuperat durant els mesos d’octubre a març, els sis mesos més
difícils de la temporada turística, prop de 400.000 clients. És a
dir, del milió de turistes que vostès perderen, que quasi hem
recuperat completament, resulta que 400.000 els hem recuperat
en temporada baixa. L’ocupació laboral en el sector turístic mai
havia estat tan elevada com la que existeix en aquests moments.
La despesa turística acumulada, tancat el mes d’agost i Sr.
Alomar, li don xifres no només del CITTIB, sinó de l’Institut
d’Estudis Turístics, per tant, que no depèn del Govern de les
Illes Balears, la despesa turística total d’enguany en el mes
d’agost, acumulat gener-agost, creixia en relació a l’any passat
el 6,1%, la despesa turística total. No li vull contar el
percentatge d’increment que representa la despesa turística del
2005 en relació a la del seu darrer exercici complet del 2002.
Estam en uns creixements vertaderament espectaculars.

Però Sr. Alomar, és que la despesa turística per persona i
dia, segons les darreres dades de l’Institut d’Estudis Turístics,
tancats a 31 d’agost d’enguany, posen ben en evidència que
també la despesa turística per persona i dia ha crescut enguany
de gener a agost, un 2,4% en relació a l’any passat. I fins i tot,
l’estada mitja dels turistes que havia vengut retrocedint en els
darrers anys, enguany també, segons les mateixes dades de
l’Institut d’Estudis Turístics, hem incrementat l’estada mitja
dels turistes a les Illes Balears de gener a agost, d’un any per
l’altre, el 0,8%.

Per tant, Sr. Alomar, Sr. Ramon i Sra. Vadell, ho poden
pintar del color que vulguin, poden pujar aquí a dir que aquests
pressuposts no els agraden, podran vestir-ho com vostès
vulguin, però el que és ben evident i a allò que vostès no tenen
resposta i això és el que els sap greu, és que avui amb aquests
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pressuposts que vostès critiquen, aquests pressuposts que jo
defens perquè són continuadors dels dos anteriors, estam
recuperant i remuntant una situació a la que arribaren no per la
debilitat del turisme, sinó per la debilitat de l’acció de govern
del pacte de progrés.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula, pel Grup Parlamentari Esquerra Unida, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Flaquer, té un mèrit: ha
aconseguit que jo estigui més preocupat després d’escoltar-lo,
a vostè, del que estava abans. Jo li he intentat dir que era un
pressupost, i enllaçant la política del Govern, que crèiem que no
feia front decididament a la nova situació i que no estava a
l’alçada de les necessitats. Ara bé, vostè ha començat per sentir-
se orgullós dels resultats i de la situació actual. És per fer-s’ho
mirar, jo crec que és per fer-s’ho mirar, perquè, clar...

(Intervenció inaudible)

Sí, jo també m’ho faré mirar, Sr. Conseller. Jo crec que és
per fer-s’ho mirar, perquè si vostè davant..., o sigui, no capta
cap dels problemes que capten jo crec que el 99% dels
ciutadans, les organitzacions empresarials més representatives,
les més pròximes a vostè, i vostè està tan content perquè ha
aconseguit que arribin..., ha aconseguit, no, perdó, han arribat
alguns turistes més que l’any passat i això el deixa satisfet, idò
crec que és preocupant perquè no és conscient dels problemes
i no els vol abordar, i quan en siguin conscients, si continuen
governant vostès, potser és massa tard. Aquest és el problema.

I m’he autorectificat abans, quan he dit que vostè ha
aconseguit que arribin, perquè ja li havia citat aquesta
informació que he vist avui per la televisió: a Espanya han
arribat més turistes que mai, també enguany, però també a
Espanya havia passat més o manco la mateixa qüestió: reducció
de turistes, els efectes de l’11 S sobre el turisme, que no
n’arribassin tants i, en tot cas, els resultats també per primera
vegada s’igualaven al 99 dins el conjunt d’Espanya. Bé, per tant
han arribat alguns turistes més, alguns -li ho puc reconèixer-
producte de l’acció del Govern, i alguns perquè el mercat és així
perquè, ja dic, a tota Espanya n’han arribat més. Ara bé, les
dades el fan estar content, diu que tot ha millorar, totes; jo és no
voldria fer guerres, però la reducció d’estada ho diu
absolutament tot déu, absolutament tot déu. Jo tenia aquest
reportatge; li reconec que és d’Eivissa però, a part que sigui més
(...), ja li deia abans per què ho citava, però és que a més les que
vostè va dir l’altre dia a la comissió, que s’havia millorat molt
a Mallorca, que a Eivissa quasi igual que a Mallorca i que qui
estava malament és Menorca. Fins aquí..., a més dient coses que
no són certes: Mallorca ha tengut millors resultats d’arribades
i Menorca i Eivissa semblants, però resulta que té millors
resultats Menorca que Eivissa, on tot és del PP, però bé, l’estada
s’ha reduït, els ingressos s’han reduït i, clar, amb aquesta
posició és que vostè ja no reconeix el problema i crec que no en
vol fer cas. 

El tema central, el tot inclòs, subscriurà les recomanacions
dels experts, i crec que, a més, ja em puc imaginar que els
interpretarà com fa la Sra. Rosa Estaràs amb les resolucions dels
experts de la reforma de l’Estatut. Només faltaria, si creen això,
però en tot aquest temps no han fet absolutament res. Vostè en
té, d’experts; el Govern en té, d’experts, i el Govern té la
possibilitat d’actuar i no han fet res i ara diu que escoltaran els
experts. O sigui, no l’hi preocupa, no actua sobre el tema del tot
inclòs.

Targeta verda, avui jo no la hi havia tret per la hi han treta
per altra banda i vostè ha corregit. Bé, aquest endeutament que
estan fent és el pagament plurianual de Costa Nord. Però és que
Costa Nord i targeta verda és aquesta meravella d’invent que es
diu Fundació per al desenvolupament sostenible que es varen
inventar per mala consciència, per donar la imatge quan
anulAlaren l’ecotaxa i havien de crear alguna cosa. Tot això és
un pou sense fons, aquesta fundació, a pesar que aconsegueixin
determinades aportacions, ha dit, d’un grup de constructors; no,
jo ho comprenc. Evidentment el que no hi haurà és cap
associació ecologista o mediambientalista o tot això que
participi en la targeta verda; ara, els constructors, encantats de
la vida, encantats de la vida amb la targeta verda.

Actuació transversal del seu govern, que abans no es
coneixia, això. Bé, jo crec que es coneixia, però és que pitjor
m’ho posa, Sr. Flaquer; és que, clar, aquest és el problema, que
no estam d’acord amb la política turística, però la política
turística és una part de la política econòmica i territorial
d’aquest govern, que és el que creim que ens porta al desastre;
el problema per a nosaltres és que és molt, massa, transversal i
que van tots en la mateixa línia, que creim que és la dolenta.

I no ha dit moltes coses més que jo hagi vist. Millora de la
formació professional; jo li diré el que em comentava l’altre dia
un sindicalista d’hostaleria que havia fet cursos de cambrer: “ara
no el faria, un curs, ara no el faria, perquè per les feines que et
donen no val la pena fer la feina de cambrer dins el sector del
tot inclòs i de determinats hoteleres, restauració i tal; no el
faria”. I, bé, palau de congressos és l’única cosa que ha dit per
diversificar; palau de congressos fa molt de temps que se’n
parla, no és que hàgim avançat molt en el tema del palau de
congressos, i li recordaria una altra vegada -l’hi vaig dir- que en
tot cas el palau de congressos pot tenir una petita, una certa
influència sobre el turisme a una de les quatre illes de
l’arxipèlag; les altres tres no se’n beneficiaran ni poc ni molt,
del palau de congressos que es pugui fer a Palma, si és que
algun dia es fa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula
la representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
Hble. Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, ha
pujat a aquesta tribuna a manifestar la seva satisfacció pels
resultats de la seva política turística. Bé, jo m’alegr que ell
estigui tant content i sigui tan conformista quant als resultats,
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però jo li diria que si els resultats són tan bons i si la política
que està duent a terme el seu govern és tan adequada, no fa falta
que facin cap mesa de negociació, ni cap mesa d’experts, ni cap
comissió d’experts, ni res; simplement deixar-ho anar i no
importa molestar ningú. En canvi fan una comissió d’experts
per estudiar el tot inclòs i el president anuncia que convocarà
tots els sindicats i experts en la matèria per fer una mesa per
intentar resoldre els problemes de futur del turisme. Per tant
això és una contradicció.

El tot inclòs no passa per una partida econòmica, segons
vostè. Bé, no passa per una partida econòmica però passa
perquè hi hagi alguna menció en el pressupost que parli d’un
problema que és de primera magnitud; és un problema que no
ens inventam nosaltres, és un problema que afecta moltíssim
l’oferta complementària, que l’oferta complementària forma
part de la indústria turística; no només són els hotelers, la
indústria turística, sinó que hi ha una bona part de la societat
que viu del negoci de l’oferta complementària, gent que s’ha
implantat a uns nuclis amb unes perspectives perquè hi havia
uns hotels creats amb uns clients i allà la mateixa estructura
urbanística els ha donat la possibilitat de crear i d’implantar els
seus comerços o les seves activitats, i ara es veuen perjudicats
perquè l’estructura ha canviat i ja no tenen les mateixes
perspectives. Jo crec que això és bastant preocupant i vostè
també hi hauria d’estar, bastant preocupat.

Quant a millora de l’entorn, diu vostè que ja es fa suficient
feina: els plans d’excelAlència, que han sortit bastant esquifits;
jo record el de Porto Cristo, que va ser valorat en 12 milions
d’euros i només n’han arribat 3.000; per tant crec que sortirà
bastant esquifit i es poden fer bastants menys coses de les que
són necessàries. I en canvi..., i també hi ha els plans de
desestacionalització, que són l’estrella del seu govern. Miri, jo
comprenc que vostè estigui content amb els plans de
desestacionalització, però els resultats de l’any anterior em
pareix que ben poc donen. Jo crec que sí que s’han de fer plans
de desestacionalització, crec que sí que s’han de fer
infraestructures, que s’ha d’ajudar els municipis a crear aquells
entorns i aquelles infraestructures que siguin necessàries i que
donin peu a crear una altra oferta turística que no sigui només
la de sol i platja, però això s’ha de fer amb una planificació.
Nosaltres creim que el Govern hauria de fer un pla d’estratègia
per a la desestacionalització i hauria d’estar coordinat amb els
municipis i no simplement limitar-se a acceptar allò que els
batles li demanen, perquè com que ja sabem que els municipis
tenen molta falta de recursos i com que els plans d’obres i
serveis no els basten per fer les infraestructures que han de
menester per al seu funcionament normal, idò s’aferren a
qualsevol cosa i a qualsevol convocatòria de subvencions que el
Govern llança. Per tant no tenen res a veure els plans de
desestacionalització amb les necessitats que té la
desestacionalització com a indústria turística.

Fan campanyes específiques per captar el client individual.
Normalment els clients individuals eren els que se n’anaven...,
eren bàsicament de turisme residencial. Jo en aquest cas li diria
que els majoristes de viatges van deu passes més endavant que
el Govern de les Illes Balears que el Govern de les Illes Balears,
perquè ja hem vist aquests dies pels diaris que fins i tot fan
paquets turístics, els majoristes de viatges ja fan paquets
turístics amb vols de baix cost, amb turisme residencial, ja fan

aquests altres paquets que es fiquen fins i tot en el que abans era
l’estrella del turisme individual.

I un altre tema que li voldria comentar són les actuacions
transversals. Jo crec que la Conselleria de Medi Ambient, el
conseller -no hi és aquí, ara- actua amb una certa bona fe perquè
és un home feiner i vol fer molta feina i fa moltes coses, i les
altres conselleries li pengen a sobre, o sigui, utilitzen la
Conselleria de Medi Ambient per justificar les seves mancances,
perquè segons vostè i segons aquesta transversalitat hem entès
o hem volgut interpretar que la part del pressupost de Turisme
que li falta enguany, que encara no ha arribat als milions que hi
havia el 2003, està distribuïda per altres conselleries; per tant
això justificaria una mica aquesta mancança, però les
infraestructures que fan per desestacionalitzar el turisme i per
donar una millor qualitat al turisme, jo crec que les
infraestructures que fa la Conselleria d’Obres Públiques l’únic
que provoquen és que els turistes passin de llis, o sigui, que fan
una autopista per anar d’un lloc a l’altre, provoquen que no hi
hagi sortides fàcils, i el que fan els turistes és sortir de Palma i
arriben a Alcúdia sense passar per enlloc, o sigui, se’n van
directament. Per tant crec que poc ajuden les infraestructures,
les autopistes crec que poc ajuden a desestacionalitzar el
turisme.

I, ja per finalitzar, jo crec que vostè sempre cau en el mateix
vici de responsabilitzar el govern anterior, i en aquest cas no
tenc res a dir; és la seva feina, vostè ens diu que la nostra feina
és criticar i jo dic que la seva feina és lloar allò seu i criticar allò
dels altres, però no és cert ni just allò que diu quan diu que a
causa del govern anterior..., que l’única causa de pèrdua de
turistes és la gestió del govern anterior. Vostè i jo i tots els que
som aquí sabem que hi havia causes externes que no són
imputables a cap govern, ni al nostre ni al seu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la
paraula el representant del Grup Parlamentari Socialista, Hble.
Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Flaquer, jo ja és la segona vegada que li he de
contestar exactament igual, i no sé quina paraula utilitzar; allò
cert és que si fessin el concurs públic que li deia abans i
demanassin estadística vostè no seria el conseller; això li ho puc
assegurar perquè no aprovaria.

Despesa turística, setembre del 2005; ho mostr als mitjans
de comunicació: despesa mitjana diària, Balears, illes, menys
2%, menys 2%, menys 2%. L’hi faré arribar, menys 2%. És a
dir, que..., i no hi vull entrar més, almanco hi ha aquest
indicador que és el que ens creava preocupació, que no és
positiu. Li torn dir: vostè ha passat per damunt, no vol veure que
hi ha un problema real, que és que aquesta màquina per produir
el mateix ha d’anar més acceleradament, i això espatlla la
màquina, i vostè està en una situació que, si l’haguéssim de
definir d’alguna manera, podríem dir que Flaquer en el país de
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las meravelles, perquè no té res a veure amb la realitat. La
màquina va més aviat i això perjudica la màquina.

Targeta verda. Si és la inversió per a Costa Nord l’hi
acceptaré, però m’ha de dir que el que està clar és que la targeta
verda ha estat un fracàs rotund, la targeta verda l’han arribat a
oferir a les escoles, se n’ha anat a les escoles a oferir la targeta
verda per a les excursions dels alAlots petits. Si la targeta verda
era una font d’ingressos per a la comunitat per fer inversions en
el medi ambient, no era per entre nosaltres pagar les seves
despeses! A més a més que ja pagam imposts, encara hem
d’anar a finançar la targeta verda! Han obligat els treballadors
o les empreses d’aquesta gran superfície que la tenguessin, així
fan els números de la targeta verda. És a dir, un fracàs. I en tot
cas, aquesta inversió, si la targeta verda hagués funcionat,
aquest inversió d’1.155.000 euros que diuen que són per a Costa
Nord, que ens va sortir molt cara, és a dir, no s’hauria d’haver
fet, perquè la targeta verda hauria d’haver produït els recursos
suficients per fer aquesta inversió, que és el lògic. És a dir,
resultat: la targeta verda, com li deia, un fracàs, igual que un
ridícul de la política turística, igual que l’autotaxa.

Tot inclòs. Efectivament, vostè pot fer les inspeccions, no té
perquè aparèixer damunt els pressuposts, però és que no fa les
inspeccions. Però és que a més de fer les inspeccions, que és
una mesura coercitiva, la conselleria hauria de fer els plans de
millora de, jo no li diré quins plans ha de fer, però hauria de fer
les inversions corresponents per a les zones turístiques que
pateixen, com Cala Rajada, Cala Millor i aquestes zones que
competeixen més, és a dir, els plans suficients per contrarestar
això, i això no apareix damunt el pressupost. Per tant, tot inclòs
res de res.

Campanyes directes. Miri, si li creia allò de Costa Nord,
això m’ha de permetre que ho posi en dubte, perquè la memòria
no en parla de campanyes directes, posa 9.000 euros i quan
comences a comptar, els que se’n van als majoristes de viatges,
els que se’n van a les fires, els que se’n van a no sé quants i al
final no queda res, campanyes directes, me permeti, a la
memòria no apareixen. Per tant, o sigui, ho pos en dubte.

Actuació transversal. Me digui quines infraestructures
culturals ha fet, quines ha fet? Me digui Medi Ambient què és
el que ha fet, neteja de platges? Com ho ha fet? Jo tenc les
contestes parlamentàries que ho ha fet amb els doblers de
l’ecotaxa. És a dir, ara resultarà que nosaltres no fèiem consens,
no fèiem política transversal però ell amb els doblers nostres,
amb els doblers de l’ecotaxa fa la seva política transversal, fins
aquí hem arribat. Home, Son Real 91.000 euros hi posa enguany
i Son Real no és ..., de l’ecotaxa, perquè els altres ja no sabem
on han anat.

Diversificació, política transversal, si el pla vostè mateix me
va reconèixer aquí que li ho feien els ajuntaments; això és
política transversal, política de diversificació? Li fan els
ajuntaments i ho controla la Conselleria d’Interior. Això és
consens? Miri, vostè no en pot fer de propaganda ni de política
transversal ni de consens, a no ser que el consens sigui, que és
el que jo sospit, amb aquesta nomenclatura neoliberal d’aquest
govern, posar-se d’acord amb aquell que pensa el mateix; si
vostè per consens és posar-se d’acord amb aquell que pensa el
mateix, evidentment en fa de consens; però si és una altra cosa,

no fa consens. Així, no ens ha de donar lliçons perquè jo també
en podria donar.

I el cert és que polítiques transversals per justificar que la
conselleria ara té menys pressupost, el pes específic, això ja li
vaig dir, i m’és igual, no s’ho prengui a nivell personal, perquè
és el pes de la política d’una conselleria dins el Govern. Quan
vostè era conseller el primer any amb el pressupost fet pel
govern anterior, 3,6%; ara 1,8%, el pes específic des del punt de
vista pressupostari de la Conselleria de Turisme dins el total del
Govern ha baixat a la meitat, i això és preocupant i a nosaltres
ens preocupa perquè aquesta Conselleria de Turisme hauria de
ser una conselleria que encapçalàs una política per redreçar el
nostre model turístic, i en canvi no ho fa. No ho fa pel que li
deia abans, senzillament perquè vostès fa molts d’anys que van
decidir quin era el model turístic i el model turístic és el de les
segones residències i la resta que estiguin a les ordres dels
majoristes de viatges, i vostès també. És a dir, majoristes de
viatges per una part comanden i per l’altra part el sector
immobiliari, i això són les cullerades que vostès ens recepten.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, té la
paraula l’Hble. Conseller, Sr. Flaquer.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i
Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo lament
no poder complaure els tres diputats que han presentat aquestes
esmenes, perquè sembla com si volguessin que jo pujàs aquí
dalt i acceptàs el que no puc acceptar mai, que són unes dades
dolentes per al turisme d’aquestes illes en comparació amb les
que vostès varen deixar l’any 2003. Ho mirin per on ho mirin
totes aquestes dades són infinitament millors que les del 2003:
nombre de visitants, estacionalitat, llocs de feina i, Sr. Alomar,
despesa turística també. Perquè miri, la despesa turística de
mitjana per persona i dia, vostè mostra aquest paper, jo n’hi
mostr un altre, però és igual, anem a un fet molt més concret,
l’any 2002, el darrer exercici complet del Sr. Alomar, com a
conseller de Turisme, les illes varen ingressar 6.808 milions
d’euros, l’any 2002, el darrer que va deixar el Sr. Celestí
Alomar complet. L’any 2004, el darrer que tenim tancat
complet, estàvem ja fregant els 10.000 milions d’euros. És a dir
que hi va haver una caiguda espectacular de la despesa turística
durant els anys en què va governar aquestes illes el pacte de
progrés.

Que la situació és millorable? Com tot en aquesta vida, ja ho
he dit abans, qualcú m’ha vengut a criticar, ja ho he dit,
qualsevol obra humana és millorable, sempre serem capaços
d’aconseguir molt més per al turisme d’aquestes illes i aposta
constituïm organismes com és aquesta Mesa de Turisme per
poder, entre tots, cercar les millors solucions de cara al futur.
Però escoltin, jo crec que la persona més cega, la persona més
sorda avui acceptaria aquí que hi ha una diferència essencial i
significativa entre el panorama turístic que varen deixar vostès
i el que tenim avui, jo crec que això no ho discuteix ningú,
ningú en absolut ho discuteix.
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La targeta verda. La targeta verda està pensada per als
turistes, però també, per què no?, quin problema té que la
puguin emprar els residents? No hi ha cap problema, i jo
seguesc demanant quin problema tenen vostès amb un
instrument absolutament voluntari, de conscienciació
mediambiental respecte del qual jo no sé vostès quina fixació o
quin mal ull puguin tenir, perquè no ho entenc.

Vostè diu que el tot inclòs no necessita, efectivament el Sr.
Alomar diu que no necessita partides pressupostàries però sí
campanyes d’inspecció, les que hem fet aquest estiu. Aquest
estiu, m’agradaria veure les que va fer vostè, que no en va fer ni
una; vostè no en va fer ni una d’inspecció específica per al tot
inclòs. Nosaltres sí, no me digui que no n’hi havia, Sr. Alomar,
no me digui que no n’hi havia perquè el creurà ningú.

Campanyes directes. Que la memòria no especifiqui
concretament cadascuna de les campanyes de promoció i de
publicitat que es faran enguany no vol dir que no es facin
aquestes campanyes directes.

Critica les actuacions transversals, que li expliqui que està
fent la Conselleria de Medi Ambient. Jo crec que això, Sr.
Alomar, després de veure l’esforç inversor que s’està fent en
depuradores; després de veure l’abandó que varen fer vostès
durant quatre anys de les depuradores de les Illes Balears;
després de veure l’abandó en què varen deixar vostès tots els
torrents de les Illes Balears; després de veure, des del punt de
vista de les infraestructures, tot el mèrit que va tenir el pacte de
progrés, per exemple en carreteres, que el màxim que varen ser
capaços de fer varen ser 500 metres des de la sortida de Palma
fins a la rotonda d’EMAYA i veure tot el que s’ha inaugurat en
dos anys i mig amb infraestructures que beneficien també el
turisme; jo crec que negar i discutir aquesta actuació transversal,
certament és agosarat.

I quan parla de què no hi ha actuacions ni polítiques de
diversificació, quan per primera vegada i de manera rotunda es
posa en marxa el Palau de Congressos a Palma i a Santa Eulària
a Eivissa; quan es fa més feina que mai en tot el tema del
senderisme, del cicloturisme, del golf, del turisme nàutic,
etcètera, me pareix, senzillament, no voler veure la realitat.

Jo acab, molt breument, perquè tampoc no han aportat cap
novetat significativa en el seu discurs, dient-los senzillament el
que pens i és que les Illes Balears necessiten millorar des del
punt de vista turístic, com segurament necessiten millorar en
molts altres aspectes, però jo crec sincerament que el seu discurs
en matèria turística no té la més mínima credibilitat si se
sustenta únicament i exclusivament en un discurs de dades i de
resultats.

Vull repetir, vostès varen fer que aquestes illes perdessin
prop d’1 milió de visitants, avui pràcticament hem recuperat
aquesta xifra. I el més important és que 400.000 d’aquestes
persones que han tornat ho han fet en temporada baixa. Avui, en
el sector turístic hi ha més ocupació laboral que mai, no hi ha
pràcticament atur en el sector turístic. La despesa turística total
en aquestes Illes Balears està molt per damunt, infinitament per
damunt de la que vostès varen deixar l’any 2003. Per tant, tot és
millorable, però permetin que almanco aquest Govern, que
qualque part tendrà de responsabilitat en aquesta recuperació
progressiva del teixit turístic, pugui avui també defensar la seva

gestió, i negui rotundament aquesta situació de crisi que vostès
volen fer veure per tot, i que les circumstàncies, els resultats i
les dades així no ho indiquen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra, té la paraula
el representant del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr.
Antoni Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Moltes gràcies, Sr. President, Joan Marí i Tur. Es fa fàcil per
part d’aquest diputat, després d’escoltar les paraules o
l’exposició que ha fet el nostre conseller de Turisme defensar
aquests pressuposts de la comunitat autònoma i que, de qualque
manera, agafant les paraules que ha dit el Sr. Celestí Alomar
abans, dient que es faci un concurs públic perquè es nomeni un
conseller de Turisme, Sr. Alomar aquest concurs públic es va
fer fa dos anys: a vostès el llevaren de conseller de Turisme i el
va elegir, amb un gran concurs públic, al nostre conseller de
Turisme.

Banalitzant aquests pressuposts, s’ha de dir que aquests
pressuposts responen als objectius principals que s’ha marcat el
Govern de les Illes Balears pel que fa al turisme, per fer front
als principals reptes que es planteja aquesta indústria, adaptant-
se a la realitat social i econòmica de les nostres illes. Discutir
altres coses, crec que tots hem estat d’acord aquí d’analitzar i
uns ho analitzen o ho enfoquen amb un interès més destructiu i
la resta, des de la responsabilitat de Govern, amb una exposició
positiva, però que tots estam d’acord amb aquesta realitat que
és la principal indústria de les nostres illes i que no té massa
camins diferents a enfocar que aquells com els enfoca el Govern
de les Illes Balears. Aquests canvis que he dit abans s’han fet,
tenen en compte els grans canvis que es plantegen sobre
l’estructura turística en general, que és, com s’ha dit aquí,
l’increment de l’oferta en el conjunt dels països competitius,
unes noves maneres de contractació a través de les noves
tecnologies, unes companyies aèries de baix cost i que duen una
alteració del que era la visita dels turistes a les nostres illes.

I la política turística d’aquesta comunitat autònoma des que
el nostre grup, des que el nostre partit té la responsabilitat de
Govern, ha estat guiada, en primer lloc, per una necessària
política d’adequació del producte a les noves realitats que
mencionava abans, del mercat, intentant regular aquelles
qüestions que requereixen una regulació específica i que ho ve
fent el Govern fins ara. En segon lloc, un gran compromís amb
la millora de l’entorn i que es fa amb l’actuació transversal de
la política del Govern, i en aquest cas mitjançant la Conselleria
de Medi Ambient, la d’Ordenació, la d’Educació, etcètera, que
fan, com s’ha dit aquí molt clar, que aquesta política transversal
que incideix al final en el visitant, es trobi amb un millor entorn,
amb uns millors serveis públics, uns millors serveis sanitaris,
uns millors transports, etcètera.

Però també des de la Conselleria de Turisme es fan accions
consensuades amb els ajuntaments, com s’ha dit abans, com són
les de l’IMET, de la millora de l’entorn turístic, pel que fa als
plans de desestacionalització municipals, el Pla de neteja de
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litorals, la xarxa cicloturística, els itineraris culturals, etcètera,
que s’han mencionat anteriorment.

En tercer lloc, fer un aprofitament de les noves tecnologies
que fan possible que sigui més àgil la contractació dels serveis
turístics i de les estades turístiques. Hi ha un compromís del
Govern amb la contínua millora de la formació, estam en una
indústria de serveis, Sr. Ramon, en què el client agraeix i
necessita, i és una de les diferències que ens ha de fer a
nosaltres respecte de la resta de destinacions turístiques, aquesta
qualificació del nostre personal i aquesta oferta de qualitat que
ha de donar el nostre personal, i que vostè dubta amb
l’exposició que ha fet. I també un gran esforç de comunicació
i de promoció mitjançant els missatges de benvinguda,
l’hospitalitat de tots els serveis, de nosaltres mateixos, de tots
els que intervenim en el món turístic i traslladar aquesta imatge
a l’exterior d’un destí de qualitat que són les Illes Balears front
a la resta de destinacions turístiques que hi ha.

El total del pressupost que s’ha exposat aquí dels 40, quasi
50 milions d’euros, que és un augment del 3,35 respecte de
l’any anterior, es desenvolupa amb quatre programes: amb un
de secretaria general de 4 milions i busques; una residència a
Ca’n Picafort amb 605.000 i busques d’euros; una ordenació i
planificació turística amb un pressupost important de 20 milions
i busques d’euros i una promoció turística, com s’ha dit abans,
de 24 milions i busques d’euros, que es desenvolupa amb un pla
d’oci de persones majors i amb intercanvis i que s’augmenta ara
amb altres regions del nostre país, amb una aportació de
902.000 i escaig d’euros; transferències a IBATUR amb els
capítols 4 i 7 de 22.395.000 euros, quasi el doble del que
s’aplicava l’any 2003, uns 12 milions d’euros l’any 2003, en
temps del pacte, i ara pujam a 22 milions, comptant que el 2004
i el 2005 ja varen ser anys en què va augmentar aquest
pressupost que es va fer per a l’IBATUR. Hi ha una recuperació
important de les nostres illes als mercats emissors i, per primera
vegada, dues fundacions descentralitzades a Menorca i a
Eivissa, per a la seva promoció aquestes fundacions rebran el
triple de la que via conveni rebien a la legislatura anterior. Crec
que serà un instrument importantíssim, ja ho és, perquè les
nostres illes, tant Menorca com Eivissa i Formentera puguin
desenvolupar la seva promoció de la manera que creguin
convenient.

Hi ha una promoció de publicitat interna i externa i una
colAlaboració amb Turespaña, la creació de la pàgina web que és
continuació, com li va dir el conseller, de la que s’havia
establert per part del pacte, i es preveuen 66 fires a 18 països
diferents.

No vull contestar o no puc, perquè no tendré temps, totes les
intervencions dels que m’han precedit, però respecte de les
esmenes que s’han presentat per part del Grup Esquerra Unida
i Els Verds, igual que les dels altres grups, no s’acceptarà cap de
les esmenes presentades, perquè entenem que el que proposen
són actuacions que en altres capítols que ells plantegen ja es
vénen fent dins els pressuposts i altres actuacions que no són
prioritàries dins les idees que té la Conselleria de Turisme per
desenvolupar la seva feina. Altres actuacions que es demanen
aquí vénen donades amb aquesta política transversal que es ve
fent amb altres conselleries i, per tant, no s’acceptarà cap de les
esmenes que s’han proposat per part dels grups de l’oposició.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
el representant del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aprofitaré aquest torn de
rèplica per demanar perdó, perquè, en fi, si he pogut ofendre
algú, si m’he equivocat, si he fet cas d’informacions que donin
lobbies turístics com Exceltur, si m’he cregut alguna de les
coses que deia el cercle de recerca econòmica, si he pensat que
alguns dels estudis econòmics que fan alguns bancs, si les
declaracions de molt diverses associacions empresarials podien
donar la sensació que alguna cosa dins el món turístic de les
nostres illes no anava del tot bé, segur, després de la intervenció
del Sr. Conseller, i del portaveu del Grup Parlamentari Popular,
segur que això és una mala interpretació, que no volien dir això
i que jo m’he equivocat, perquè estam en el millor dels mons
possibles, no hi ha cap problema i, evidentment, no hi ha cap
intent, no dic ja de rectificació sinó de fer alguna coseta més,
alguna cosa diferent.

Bé, ho tenim així, veim que estan molt segurs del que fan,
estan encantats de conèixer-se i neguen qualsevol informació
que no digui el mateix que ells. Crec que hi ha un perill gros per
a les nostres illes perquè, ja ho havia dit abans, no reconèixer els
fets és la condició prèvia per no abordar-los. De totes maneres,
també agrair la demostració de modèstia del Sr. Conseller quan
diu que tot es pot millorar, jo crec que no, perquè ell ha dit que
estava infinitament per damunt de la situació anterior, i jo creia
que l’infinit no era millorable, o sigui que segurament ni això.
Bé, estam arreglats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
la Sra. Vadell, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Per una qüestió de cortesia contestaré
el Sr. Marí, perquè el que ha fet ha estat llegir-nos una altra
vegada el pressupost, cosa que nosaltres ja havíem fet fa una
sèrie de setmanes.

Vostè ha qualificat les nostres intervencions de destructives,
jo crec que cap dels portaveus, però sobretot el PSM-Entesa
Nacionalista, no ha fet una intervenció destructiva ni vol
destruir res, sinó que més aviat el definiria com un discurs crític
perquè creim que els pressuposts que presenta la Conselleria de
Turisme no estan adaptats a les necessitats actuals. Jo crec que
les circumstàncies actuals són diferents de les de fa tres, quatre
i cinc anys, i això no ho deim nosaltres, ho diuen tots els
sectors, basta mirar els mitjans de comunicació que dia rera dia
hi ha informacions tant dels hotelers, com de les agències de
viatges, com dels representants dels hotelers, que sempre
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cadascun d’ells posa damunt la taula un problema diferent, i
vostès mateixos admeten que les circumstàncies canvien i que
el model turístic canvia, per tant, hi ha una convocatòria per a
una mesa de turisme i hi ha una comissió d’experts en tot inclòs
que fan feina sobre aquest tema. Per tant, no ens digui que no hi
ha una percepció que alguna cosa canvia i que fa falta actuar per
part del Govern per posar-se al dia sobre aquests canvis que es
produeixen en el món turístic.

Quant a la política transversal, sí, si estan contents amb les
polítiques transversals que es fan, medi ambient ho lloen molt,
però jo crec que presentar uns espais naturals amb condicions,
presentar uns parcs públics és una bona eina per
desestacionalitzar el turisme i sobretot per atreure un turisme
diferent del de sol i platja, però fins ara el que ha fet el conseller
de Medi Ambient ha estat reduir superfície de parcs naturals,
per tant creim que ha estat una passa més enrera. I quant a les
infraestructures, han fet infraestructures per afavorir el
desplaçament ràpid entre una població i l’altra i, en canvi, el
transport públic que sí que facilitaria la comunicació, que els
turistes poguessin conèixer millor qualsevol racó de l’illa, de les
Illes, no s’ha fet massa cosa.

Nosaltres no som destructius, no volem ser destructius, el
que volem és que hi hagi més recursos perquè es puguin fer
unes polítiques per intentar millorar el producte turístic i
intentar que no quedem a la cua d’altres destinacions, i que el
panorama de futur no sigui gris, per no ser pessimistes, sinó que
sigui un panorama ben color de rosa i que la indústria turística
continuï sent el motor de la nostra economia així com ho ha
estat els darrers anys, i no haver de canviar en infraestructures
i en obra pública les mancances econòmiques que pateix la
nostra comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la
paraula el representant del Grup Parlamentari Socialista, Hble.
Sr. Celestí Alomar.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, diputat Antoni Marí,
vostè ha dit que hi ha una recuperació important, en relació a
què?, seria la pregunta que ens hauríem de fer, en relació a què
hi ha una recuperació important. Jo m’imagín que vostè es
refereix en relació a l’any 2002, però li diré una altra cosa, l’any
2002, sense entrar en moltes anàlisis, és el producte de dos fets
molt concrets: un 11 de setembre de l’any anterior i una situació
econòmica a Alemanya amb dificultats. Però jo li diré una altra
cosa, no hi ha ni un sol indicador en aquests moments, ni un sol
indicador, de la política turística de l’actual període que sigui
millor que els indicadors de l’any 2001, ni un sol indicador, a no
ser el d’arribada de turistes, que ho hauríem de veure encara, ho
hauríem de veure. Tots els altres indicadors, despesa, despesa
mitjana, etc., etc., que són els que donen la fiabilitat i l’estat de
situació i de salut d’una economia i d’un moment turístic, tots
són superiors l’any 2001 al que hi ha actualment ara. Per tant,
quan diu “hem recuperat” ho posarem amb reserves, ho hem
recuperat, jo crec que el que hem mantengut és la demagògia de
no veure les coses així com són. I ara ja ho podem dir, perquè

ja han passat els temps de campanyes del Govern central a les
fires contra el govern d’aquí, ja està passat, ara podem dir la
realitat quina és, i jo li aconsell que es passi un moment per les
xifres d’Egatur i de Turespaña. No hi ha ni un sol indicador, per
molts de fulls que miri. Ja li he dit que per estadística no
l’aprovarien.

Em parla de cicloturisme. Pos el cicloturisme com a
exemple, jo els convid a tots els diputats, periodistes i convidats
que hi hagi en aquesta sala, que anem a fer una volta en
bicicleta pel camí vell de Campanet a Pollença. Aquest camí, a
pesar que els usuaris protesten, és la vertadera demostració de
quin és l’interès d’aquest govern per al cicloturisme, han posat
un rètol de fusta que posa “Ruta cicloturística”, i els clots són
així de grossos, no s’hi pot circular en bicicleta de clots que hi
ha, la seva política turística en relació a aquests tipus
d’infraestructura és plena de clots. I aquesta és la realitat.

Vol intervenir el Sr. Pastor, em pareix, no sé si està en torn
o no, com que ell d’esport en sap molt, encara juga per la banda
esquerra, eh?

Segon exemple. Han fet no sé quantes campanyes de
publicitat i no sé què. Miri, les campanyes de publicitat als
mercats europeus les fa el Govern central, no les fan vostès,
vostès donen doblers als majoristes de viatges, i les campanyes,
majoritàriament, les fa el Govern central. Vostès donen doblers
als majoristes de viatges, i les campanyes, majoritàriament,
majoritàriament, les fa el Govern central. No s’ha arribat ni una
sola vegada amb aquests dos anys de legislatura a les inversions
de 8,6 milions d’euros en campanyes directes als mercats
internacionals, no s’hi ha arribat ni prop fer-hi. És més, quan hi
va haver el canvi de govern, els doblers que havia de posar el
Govern de Madrid, que era del PP, no els hi va posar, perquè
anava de farol. Per tant, no em vengui amb comparacions. 

I per totes aquestes qüestions i sobretot perquè el que
propicien és un model en el qual no creim, que és un model que
per produir el mateix han de venir més turistes, per totes
aquestes qüestions i sobretot per aquesta essencial, perquè no
creim en el seu model de segona residència, ni creim en aquest
model desenvolupista, per tot això estam en contra de la seva
posició i rebutjarem, com és lògic, els pressuposts.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alomar. En torn de contrarèplica, té la
paraula el Sr. Antoni Marí.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el torn de
cortesia que ha tengut la Sra. Vadell, en cap moment jo la volia
treure d’aquest bon ambient de cortesia entre tots, la meva
intenció era continuar amb aquest to que hem tengut tots, a part
de les discrepàncies que puguem tenir en l’enfocament dels
pressuposts. Vostè dubta d’aquesta política transversal que fa el
Govern i només es limita a parlar del tema de medi ambient,
però jo li vull recordar altres accions, en obres públiques, en
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neteja de platges, d’aigües, depuració d’aigües residuals,
d’aigües dolces, etcètera, que fa que aquesta qualitat de turisme
que se cerca o que cerca la gent a les Balears la trobi mitjançant
aquestes actuacions.

Sr. Alomar, sap quin és l’indicador principal que hi ha
actualment o que hem recuperat en el món del turisme? És
recuperar la confiança de tot el sector en el turisme de les Illes
Balears, amb les actuacions dels governs anteriors s’havia
perdut precisament aquesta confiança mitjançant actuacions que
s’havien fet i el que recuperam ara és aquesta confiança que té
el sector en nosaltres i que es ve demostrant que no hem perdut
cap indicador, i vostè crec que diu mentides, cap indicador no
és dolent d’aquells que teníem l’any 2001, per assistència, per
despesa, per pernoctacions, etc. I si vostè redueix la preocupació
del món turístic o els pressuposts d’aquesta comunitat amb
quatre clots que hi hagi a un camí que desconec, crec que, Sr.
Conseller, es podrà presentar o es podrà continuar presentant a
tots els concursos públics que es facin per ell ser conseller.

I és mentida, Sr. Alomar, i em sap greu dir-li, que per part
d’aquest govern no s’ha fet cap campanya que s’hagi fet pròpia
per a aquesta comunitat autònoma, dins Turespaña, la meitat
amb Turespaña i la meitat amb la comunitat autònoma, la
darrera campanya que s’ha fet, aquesta que es diu “Sonría, está
usted en Ibiza” o “está usted en Mallorca” o “en Menorca”,
s’ha fet en colAlaboració amb Turespaña, com es fa amb les
altres colAlaboracions a l’exterior, en un temps Turespaña, els
majoristes i la mateixa comunitat autònoma.

Endavant, Sr. Conseller, crec que amb aquests pressuposts
i amb la seva capacitat personal serem capaços de fer front als
reptes que té el turisme a les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sí, Sr. Alomar, per què em demana
la paraula?

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Miri, Sr. President, crec que és una qüestió de cortesia
parlamentària. Jo he fet totes les voltes possibles per no dir-li
mentider al conseller, quan m’ha dit una qüestió que està
damunt uns papers; el diputat Marí utilitza uns termes, a més jo
el rept que demostri que jo dic mentides. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat núm. 4, de totalitat, secció 13, Conselleria
d’Educació i Cultura, secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics i
l’empresa de dret públic 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 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.
Hem presentat una esmena a la totalitat d’aquesta secció 13, a
la Conselleria d’Educació i Cultura i a l’IBISEC per diverses
raons que exposaré a continuació.

En primer lloc, volem fer esment a la forma com s’han fet
i presentat aquests pressuposts. Per a nosaltres són uns
pressuposts caracteritzats per l’opacitat i la falta de
transparència, per altra banda, la tònica general d’aquests
pressuposts generals del 2006, la qual cosa dificulta el seu
seguiment i la seva anàlisi; per posar un exemple, el programa
421B, d’ordenació, innovació i formació del professorat, abans
eren tres programes i enguany l’han agrupat en sol programa, i
el mateix succeeix amb el pressupost de cultura el qual s’ha
agrupat tot, eliminant les especificitats a les quals es destinaven.
Això, entre d’altres, hem de dir també que el 64000 del capítol
6, inversions immaterials, que sumen uns 2.172.300 euros i
suposen un 10,50% del pressupost global d’inversions. O també
les transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de
lucre, que sumen un total de 5.458.265 euros, fan difícil esbrinar
exactament a què es dedicaran aquests pressuposts. Ens
pareixen més uns pressuposts per quedar bé o per vendre bé o
que volen amagar part del seu destí final.

En segon lloc, i analitzant el contingut dels pressuposts en
la mesura del que nosaltres hem pogut, aquests demostren que
la política del Partit Popular per als quals l’educació no és una
prioritat. I per què? Primer perquè són uns pressuposts
insuficients, enguany només augmenta un 6% segons la
memòria i és un augment poc significatiu. Ja sabem que partim
d’un dèficit històric a nivell educatiu que ens situa per davall de
la mitjana estatal en educació, però al marge d’aquesta situació,
hi ha l’ordre de prioritats polítiques que el Govern autonòmic
estableix. L’educació no és una de les seves prioritats. Si hem
d’atendre les necessitats educatives de la població de les Illes,
el pressupost hauria de ser molt més elevat.

Són insuficients perquè hi ha partides que no cobreixen les
despeses ni tan sols que se generen. Per posar un exemple, el
pressupost destinat a fer front a les despeses de manteniment
dels centres públics, tot i que enguany ha augmentat un 4,6%
respecte de l’any anterior, no basta per cobrir la despesa.
Enguany ja s’han gastat més del pressuposts que ens presenten
per a l’any 2006 pel que fa a aquesta partida i ja entenem que hi
ha prou experiència en aquesta qüestió perquè facin una previsió
com cal i no discriminin els centres que agrupen el 70% de la
població escolar.

Però, a més de ser insuficients, aquests pressuposts no
responen a les necessitats de la societat o la comunitat educativa
de les illes, ni afronten, al nostre entendre, els problemes reals
amb els quals ens trobam. No es parteix, per a la seva
elaboració, d’una anàlisi rigorosa de la realitat educativa ni
tampoc no tenen, al nostre entendre, la planificació adequada.
A tall d’exemple, a cada pressupost d’aquesta legislatura ens
diuen que faran el mapa escolar i encara no l’han fet, i ara ens
diuen que en faran un a partir de l’any 2008; per tant,
difícilment poden saber vostès quina és la seva planificació, a
no ser que les necessitats els venguin per inspiració divina.

El diagnòstic i l’avaluació és molt clar i està avalat per
infinitat d’estudis i per les pròpies declaracions fetes en aquesta
cambra pel màxim responsable d’educació: l’augment de
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l’educació és una constant a les nostres illes, l’alumnat en els
centres educatius augmenta un 3% anual i el fenomen de la
immigració fa que les Illes Balears tenguem el percentatge més
elevat de l’Estat d’alumnat estranger. Això suposa una gran
diversitat d’alumnat i configura la necessitat d’una actuació
educativa eficaç per millorar la cohesió educativa. A més
d’aquest augment, que suposa moltes qüestions, com per
exemple una major massificació a les aules, també tenim un alt
nivell de fracàs escolar. S’ha dit a moltes ocasions, més d’un
37% de l’alumnat d’ESO no obtindrà el graduat en secundària
i ens situam 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.

El fracàs escolar és un dels grans problemes i dels reptes
educatius, i tothom hi està d’acord. Podríem entrar en molts més
indicadors que ens fan situar realment en una situació difícil; hi
ha més de 14 punts de diferència respecte de la mitjana
espanyola en la taxa de matriculació a cursos de batxillerat o de
cicles formatius, i podríem seguir. Però davant aquesta situació
difícil i complexa, els pressuposts que ens han presentat
nosaltres entenem que no donen una resposta idònia ni
reconeixen aquesta realitat. Els programes educatius bàsics per
intentar donar resposta a aquestes necessitats i per intentar
aprofundir en la prevenció i actuació en tot el procés
d’ensenyament i aprenentatge dels infants i joves no formen part
d’un esforç pressupostari. Així, el programa 421B, d’atenció a
la diversitat, formació del professorat, un programa bàsic per
afrontar aquests reptes, no hi trobam cap increment significatiu.
Els programes d’intervenció socioeducativa, educació
intercultural, atenció a la diversitat o de l’alumnat amb risc
d’exclusió social o de formació del professorat, tenen el mateix
pressupost que l’any anterior, el qual ja va ser retallat en el
pressupost del 2004.

Els programes de garantia social, els programes transversals
també es mantenen. Tots aquests programes nosaltres
consideram que són fonamentals per treballar i aconseguir una
educació de qualitat i donar resposta a aquesta gran diversitat.

A més, en aquests programes les transferències als
ajuntaments disminueixen de forma molt considerable,
d’1.500.000 el 2005 passen només a 220.000 euros, mentre que
les transferències a institucions sense finalitat lucrativa
augmenten de forma considerable, no sabem qui en surt
beneficiat. Per què aquest canvi tan dràstic? Els ajuntaments
nosaltres entenem que poden ser un element clau de
colAlaboració institucional per dur endavant projectes
d’intervenció socioeducativa amb alumnat amb risc d’exclusió
social o d’abandonament, s’elimina aquesta possibilitat.

Una altra actuació educativa de primer ordre que sofreix una
retallada dràstica, que desapareix quasi bé, és la implantació de
l’etapa 0-3 anys en els ajuntaments, un retrocés important. I que
nosaltres entenem que és una etapa cabdal per al
desenvolupament dels infants a una etapa socioeducativa la qual
s’ha d’abordar amb la màxima qualitat i que, a més, esdevé una
necessitat social.

Com es pot fer front a les necessitats educatives de les illes
d’aquesta manera?

Tampoc no veim cap esforç pressupostari per complir i
millorar els objectius del programa 421C, de planificació
educativa, el qual té com a finalitat la millora del sistema
educatiu i dels projectes d’innovació educativa o dels serveis
dels centres per millorar la seva qualitat i atenció a la comunitat
educativa, amb més menjadors, més transport escolar, més ajuts
i més beques. Es manté el mateix pressupost. Tots aquests
programes són bàsic, ja ho hem dit així, per millorar l’atenció
a la diversitat de l’alumnat i també a les necessitats de les
famílies, que no entraré a dir que, com saben perfectament
vostès, més d’un 30% tenen greus dificultats per arribar a final
de mes.

També entenem que són uns pressuposts que no es
corresponen amb els objectius esmentats a la memòria. Un
exemple, a la memòria es posa com a objectiu bàsic millorar la
innovació tecnològica, però resulta que a l’hora de la veritat i en
el mateix pressupost hi ha el mateix pressupost que l’any passat
i molts de centres esperen una dotació suficient per dur
endavant una tasca tan important com aquesta.

Són uns pressuposts que segueixen amb la tònica general
d’aquesta legislatura de relegar l’escola pública a un segon
nivell. La responsabilitat de l’administració educativa és
assegurar i promocionar la qualitat de l’escola pública per
aconseguir l’objectiu de la igualtat d’oportunitats. Però en
aquests pressuposts s’augmenta l’esforç cap a l’escola
concertada, estam d’acord amb la concertació, però mai per
damunt de l’escola pública. S’obre una nova partida per poder
construir noves aules als centres concertats i el Govern del Partit
Popular vol afavorir l’escola concertada enfront de l’escola
pública i agreujar les diferències entre una i l’altra. L’escola
pública, vostès ho saben perfectament, carrega, ja és història,
moltes càrregues de major atenció a la diversitat, amb més
alumnes que tenen dificultats i amb un fracàs escolar més
elevat. És necessari, per tant, dignificar l’escola pública;
redreçar aquesta situació i sobretot fer que aquests pressuposts
idò tenguin aquestes prioritats com a claus.

Per això, és necessari fer una acurada planificació escolar i
al mateix temps que entenguem que una població formada i
educada és la millor inversió possible per a una societat lliure i
democràtica.

Respecte a la política lingüística, hem de dir que hi destinen
menys doblers dels necessaris tenint en compte la situació de la
nostra llengua. Ja ho hem dit en moltes ocasions, que la llengua
catalana a les nostres illes està en un clar retrocés i creim que
l’administració educativa té el deure i l’obligació de
precisament crear i fer que la llengua sigui un element de
cohesió social i no de confrontació. Després de tres anys, veim
que es destinen menys doblers, tot i que pareix que enguany hi
ha hagut un petit increment, però nosaltres consideram que són
insuficients.

El mateix passa amb els pressuposts de cultura, que no
aconseguim esbrinar quina és la seva política cultural i pareix
més una política de participació a fires i congressos, que hem de
dir, que sobretot ho deim perquè en aquests pressuposts hi ha 1
milió d’euros d’inversions de caràcter immaterial, sense
especificar ni saber quina és la seva destinació concreta, quan
nosaltres creim que precisament s’haurien de millorar tots
aquells centres públics que ja existeixen i depenen de la
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Direcció General de Cultura i per tant de la Conselleria
d’Educació.

I ja vaig acabant, respecte del que és l’empresa IBISEC
entenem que no s’incrementa la despesa ni les inversions en
infraestructures educatives. Aquest pressupost ens genera un
gran dubte i una pregunta: s’han gastat els 55 milions d’euros de
l’any anterior destinats a la construcció de nous centres
educatius i s’han construït tots els que tenien prevists? Nosaltres
hem de dir que, segons l’execució dels pressuposts, això pareix
que no és així; ara bé, no sabem molt bé si és que vostès han fet
una espitjada final i s’han gastat tots els doblers o si realment
aquests 28 milions d’euros que diuen que pressuposten per a
l’any 2006, per fer noves escoles, si són el que els ha sobrat de
l’any anterior o no. Aquests 28 milions d’euros de totes formes
s’afegeixen als 55 de l’any passat i en aquest sentit també
augmenta moltíssim, com sap perfectament, l’endeutament i per
tant les despeses financeres.

Creim que les actuacions que es duen a terme per part de
l’IBISEC en molts casos no responen i no s’ajusten a la realitat,
almanco al que nosaltres entenem que han de ser prioritats i que,
sobretot, com he dit, es van incrementant les despeses
financeres per pagar interessos i s’incrementa el deute, així com
també el capítol 1 de personal, el qual té una crescuda
important.

Com és habitual i saben perfectament vostès, nosaltres
sempre hem criticat d’una forma clara que les empreses
públiques no han de ser precisament un sistema per defugir del
control públic i saber exactament quines són les seves
actuacions...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant. ... que s’han de dur a terme.

Per tot això i per totes aquestes raons, consideram que
aquests pressuposts de la Conselleria d’Educació i Cultura no
s’ajusten a les necessitats reals, educatives que té la societat de
les Illes Balears i que ni tampoc resulten una prioritat, tenint en
compte que el Govern del Partit Popular ha dit en reiterades
ocasions que les polítiques educatives per a ells eren importants.
Nosaltres consideram que amb aquests pressuposts presentats no
són així, i per això demanaríem que es reconsiderassin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. 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 el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo no me pos nerviós mai. Senyores diputades, senyors
diputats, per tercera vegada en aquesta legislatura puj a aquesta

tribuna per defensar l’esmena a la totalitat que el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista ha presentat als
pressuposts de la Conselleria d’Educació i Cultura. I com a les
intervencions d’anys anteriors, no entraré en el comentari
concret de les xifres, no hi entraré per dos motius: perquè
posteriorment hi ha dos debats de globalitat a aquest efecte i
perquè les xifres de la Conselleria d’Educació haurien de dur
incorporada aquella advertència que duen algunes novelAles:
qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. I és
pura coincidència perquè les grans xifres que ens presenten, les
grans xifres amb les quals s’omplen la boca, les grans xifres
que, de segur, llavors el conseller ens recitarà amb fervor, a
l’hora de la realitat no es veuen en lloc; no es tradueixen en
actuacions concretes, s’esfumen pel camí, són part de la ficció.

Però és que a més de xifres concretes, els pressuposts tenen
una altra virtualitat molt important, els pressuposts defineixen,
almanco sobre el paper, quines són les línies mestres d’actuació,
quines les prioritats i quins els objectius que es pretenen
aconseguir. I en aquest sentit, ens demanam: es pretén amb
aquests pressuposts reduir l’abandonament d’estudis i el fracàs
escolar? Pretenen incidir socialment en l’alumnat immigrant?
Pretenen dur a terme polítiques d’atenció a la diversitat? Es
pretén disminuir la conflictivitat en els centres educatius?
Asseguren una correcta dotació econòmica als centres públics?
Pretenen incidir en la valoració de la funció docent? Planifiquen
una correcta i decidida política de normalització lingüística i
dinamització cultural?

La resposta a tots aquests interrogants i a molts d’altres que
ens podríem plantejar és rotunda: no, no, no. I la resposta no
prové només del nostre grup parlamentari, la resposta i açò és
el seriós, neix també de la majoria de la comunitat educativa
que, malgrat les grans xifres, percep, sent, és conscient que
aquesta administració educativa ha abdicat de les seves
responsabilitats reals respecte del sistema educatiu de les Illes
Balears. I açò és fàcil de demostrar: convindrem tots, senyores
diputats i senyors diputats, o hauríem de convenir que l’atenció
a la diversitat és un dels grans reptes amb què s’enfronten els
nostres centres educatius. Examinarem llavors la resposta que
dóna aquests pressuposts a aquest gran repte.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació. La direcció
general, que té com a missió dissenyar i aplicar les polítiques
d’inserció dels immigrants, la integració escolar de l’alumnat
amb discapacitats, etcètera, aquesta direcció general gairebé no
augmenta en dotació econòmica; però és que l’any passat li
havien retallat i molt. I en els tres exercicis pressupostaris
d’aquest govern no ha augmentat ni tan sols l’IPC, no podem
considerar llavors que l’atenció a les problemàtiques reals dels
centres sigui una prioritat d’aquest govern.

Però és que, a més a més, a sobre d’aquesta abdicació de les
responsabilitats, ara hi afegeixen l’opacitat. Abans tres
programes diferenciats depenien d’aquesta direcció general, ara
s’han agrupat en un de sol. En conseqüència, no sabem, no
podem saber en què es gastaran els doblers. El que abans estava
desglossat ara és un totum revolutum, tot està en el mateix sac.
I per cert, si bé el Sr. Conseller em va oferir amablement a
comissió enviar-m’ho desglossat, i jo li vaig agrair la seva
amabilitat, supòs que la directora general es va prendre
l’amabilitat com a una qüestió retòrica, perquè encara és l’hora
que m’ho faci arribar.
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I com he esmentat ordenació i redacció de currículum, que
també és competència de la direcció general que abans he
esmentat, em ve al cap que ara potser també es dedicarà part del
seu pressupost a preparar aquesta formació comuna que
anuncien les comunitats autònomes governades pel Partit
Popular, en una pràctica que, des del nostre grup, suposa una
vergonyosa subordinació dels governs autonòmics, del Govern
de les Illes Balears, del nostre govern, a les directrius de la
direcció d’un partit; ara resultarà que allò que s’ha d’ensenyar
a les illes ho ha de decidir la Sra. Pastor.

Però passem a una altra temàtica on aquest Govern s’ha
dedicat a vendre fum en lloc d’actuar eficaçment. Tots sabem
que les taxes de fracàs escolar a les nostres illes són molt altes,
és un tema molt i molt important. Hi ha, llavors ens demanam,
partides específiques previstes en aquests pressuposts per actuar
de ver sobre el problema? Idò no, no hi ha res, res de res; açò sí,
fan congressos sobre el tema; i els confés, senyores diputades i
senyors diputats, que esper amb impaciència les conclusions del
segon congrés, el qual s’ha fet fa poc. Perquè les conclusions de
l’any passat són bones del tot, els llegesc la principal conclusió,
els ho llegesc amb castellà perquè en català no surt a la pàgina
web, diu així: “Como medida global, destacamos la necesidad
de un pacto por la educación, la necesidad de esta medida con
la que acabamos estas conclusiones forma parte del discurso
pronunciado por el presidente del Gobierno balear, Jaume
Matas, con motivo de la inauguración de este primer congreso
anual sobre fracaso escolar.” És a dir, la principal conclusió, la
conclusió final del congrés, unes paraules del Sr. Matas, jo crec
que sobren comentaris.

Passem ara a parlar d’una temàtica molt relacionada amb el
fracàs escolar. Tots els especialistes, tots els pedagogs
coincideixen que un ensenyament infantil de 0 a 3 anys, un
primer cicle d’educació infantil de qualitat és bàsic, fonamental
perquè en etapes posteriors hi hagi uns bons resultats
acadèmics. Idò bé, hauríem de suposar que aquest govern dóna
un especial suport a aquesta etapa educativa; idò no, em sap
greu tornar decebre les senyores diputades i senyors diputats,
perquè aquest govern ha retallat brutalment les despeses
destinades a fomentar l’educació infantil de 0 a 3 anys, de més
de 900.000 euros a poc més de 200.000. Amb paraules textuals
del Sr. Conseller a la Comissió de Pressuposts, “és una decisió
política que pot tenir qualque preu i que segurament pot generar
protestes, pensam dedicar menys recursos a la construcció i
manteniment d’escoletes municipals d’educació infantil”. Així
van les coses.

Passem ara a un altre vessant de la mateixa temàtica, parlem
ara d’escola pública. Tots coneixem, va fer prou enrenou, els
retards en el pagament de la dotació destinada al funcionament
dels centres públics. Després del que va succeir, esperaríem que
aquesta administració, amb bona lògica, fes un esforç
pressupostari en la dotació de centres; idò mirin senyores
diputats, senyors diputats, per al 2006 s’han pressupost
8.059.007 euros, una quantitat respectable podríem dir tots. Idò
no ho és tant respectable si ens fixam que enguany, el 2005, el
mes d’octubre ja s’havien gastat 8.822.264 euros; és a dir que
es pressuposta per a tot l’any que ve, tot l’any 2006, menys del
que s’ha necessitat durant nou mesos d’enguany, del 2005.

I això no ho diu el PSM, ho assenyala el tom d’execució de
pressuposts que ens envia el Govern i ho diu la pròpia memòria

dels pressuposts de la Conselleria d’Educació, que diu
textualment, pàgina 284: “Per fer el pagament del tercer
trimestre no hi ha liquidesa”. I per què no hi ha liquidesa?
Perquè es gasten els doblers en altres coses i també, i ho hem de
dir perquè avui és molt oportú dir-ho, per una mala dotació
inicial. Perquè si amb la mala gestió no n’hi havia prou, ara hi
hem d’afegir que a la presumible aplicació d’una sentència del
Tribunal Constitucional, fa evident la mala negociació de les
transferències d’educació que va fer l’anterior del Sr. Matas.
Des del PSM no ens ha vingut de nou, ja ho sabíem; vam
denunciar en el seu moment per activa i per passiva i no hem
aturat de fer-ho, que degut a les presses per aconseguir un cop
mediàtic de ser els primers, la primera autonomia per via lenta,
a rebre les transferències en educació, el Govern Matas havia
hipotecat el futur del nostre sistema educatiu, mals negociadors
i cap respecte al fons per al sistema educatiu. I ara en pagarem
tots les conseqüència o, millor dit, fa anys que ja les estam
pagant. De fet, el Partit Popular aquí i també a la comissió que
es va fer per estudiar el dèficit sanitari educatiu, sempre ha
negat aquesta mala dotació, jo esper que ara pugin aquí dalt a
entonar el mea culpa i si no hi ha doblers per a educació
assumeixin que és culpa seva.

Però mirin, senyores diputades i senyors diputats, per a una
cosa sí hi ha doblers, i parlem ara d’una altra partida, una
partida nova, una partida destinada a subvencionar obres
d’ampliació en els centres concertats, per a açò sí hi ha doblers.
Em deixin fer algunes apreciacions al respecte: aquesta partida
es preveu en base a una ordre que no està encara publicada, que
només és un projecte que està en consultes del Consell Escolar
de les Illes Balears; aquesta partida està adreçada a centres
concertats que tenguin més demanda i per tant a uns centres
concrets molt determinats als quals tots podríem posar noms i
llinatges. Aquesta partida es preveu en base a una ordre que
estam segurs vulnera la legislació, per mor que s’acull a la
disposició addicional novena del Reglament estatal de concerts
educatius que només preveu aquestes subvencions per a centros
de carácter cooperativo o similar significado social. Estam
convençuts, llavors, que fer-ho extensiu a tots els centres
concertats és una ilAlegalitat, suposa pervertir la voluntat del
legislador, el qual si hagués pretès que es poguessin
subvencionar les obres de qualsevol centre concertat així ho
hagués dit i no hagués establert la condició a una disposició
addicional que només fos per a centres de caràcter cooperatiu.

Però bé, senyores diputades i senyors diputats, facin vostès
mateixos la comparació, es destinen menys doblers dels
necessaris per al funcionament dels centres públics i en canvi
per als centres concertats, a més d’incrementar les dotacions
normals, s’obre una nova línia d’ajudes, per a nosaltres
manifestament ilAlegals. No s’estranyin llavors de la nostra
constant denúncia que aquest govern afavoreix l’ensenyament
privat en detriment de l’escola pública.

No me queda gaire temps i almanco vull donar una
pinzellada ara sobre política lingüística, em permetran, llavors,
només llegir unes dades. Pressuposts política lingüística any
2003, darrer pressupost, amb el PSM gestionant educació:
4.783.520 euros. Any 2006, els que aprovarem aquests dies:
4.207.000 euros. Tres anys després hi destinen 600.000 euros
manco del que hi destinava el pacte de progrés i açò ens
preocupa i ens preocupa molt. Però ens preocupen molt més,
moltíssim més les paraules del Sr. Conseller, textualment va dir
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a la Comissió de Pressuposts, textualment: “Jo crec que la
situació de la llengua no és dolenta, la situació és bona, hi ha un
nivell bo de normalització, hi ha un nivell de penetració de la
llengua, almenys en els ambients en els quals me moc, òptim”.
Jo no sé a quins ambients es mou el Sr. Conseller, però que
Santa Llúcia li conservi la vista; quan des de totes les instàncies,
des de la Universitat al Consell d’Europa, des de les pròpies
enquestes del Govern a enquestes independents alerten del
retrocés de l’ús social de la llengua catalana, ell ens diu que veu
la situació bona o òptima. I a això jo li dic o mala fe o mala
vista, i com que esper que mala fe no ho sigui, per açò li dic que
Santa Llúcia li conservi la vista.

Per tot açò, perquè aquests pressuposts fomenten el retrocés
de la llengua catalana, perquè aquests pressuposts discriminen
l’escola pública, perquè aquests pressuposts suposen l’abdicació
d’enfrontar els problemes reals del nostre sistema educatiu,
perquè la manca de fons és una responsabilitat, una culpa del
Partit Popular, demanam a aquesta cambra un vot favorable a la
nostra esmena a la totalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per defensar totes les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Pas a continuació a donar els
arguments que sostenen les esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista a la secció 30 i a la secció 90, a la
Conselleria d’Educació i Cultura i a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius.

De forma resumida, diré que considerem que els pressuposts
que es presenten, ni en quantitat ni en el repartiment que
d’aquests es fa, són adequats per resoldre les necessitats del
nostre sistema educatiu ni promouen de forma adient el
principal tret d’identitat de les nostres illes, la llengua catalana.

L’esmena a la totalitat que presentem a la conselleria i a
l’IBISEC té el seu origen que els pressuposts del 2006
evidencien uns valors i unes intencions polítiques ben allunyats
dels que defensem els socialistes i també molt allunyats dels que
considerem mereix i necessita la societat balear en matèria
d’educació i cultura, per assegurar-se un futur pròsper i
sostenible. I sorprenentment aquestes diferents concepcions
sobre el bàsic és el que ens fa rebutjar els pressuposts presentats
pel Govern del Partit Popular.

M’explicaré començant per comentar que aquest any ha
estat un any especialment dur per al nostre sistema educatiu, en
primer lloc perquè s’ha constatat que som a la cua de tots els
indicadors de rendiment de l’ensenyament. Desafortunadament,
això no ho dic jo, sinó que ho diuen els estudis que s’han fet.
També ha estat un any dur per al nostre sistema educatiu perquè
s’ha constatat també que tenim un greu problema derivat de la
gran afluència d’alumnes estrangers i sobretot derivat de la seva
inadequada distribució entre els centres educatius balears. Som
conscients que, per descomptat, tots aquests problemes que té
el sistema educatiu no els pot ni els ha de resoldre tot sol el

sistema educatiu, molt al contrari, tot el conjunt de la societat hi
ha de ser implicat. I aquesta també és una de les mancances
grosses que tenen aquests pressuposts.

Però si això està clar, encara ho és més que qui té més
responsabilitats és qui governa, a qui governa se li ha de
demanar tot això i enfront d’aquestes expectatives la Conselleria
d’Educació presenta uns pressuposts que es caracteritzen per
ser, almenys, tres coses: en primer lloc, enganyosos i
contradictoris. Naturalment, els pressuposts, que no tenen
ànima, que són un paper, no ho són d’enganyosos, els que
intenten, podríem dir, maquillar-los fins a fer-los
irreconeixedors ha estat qui els defensa i qui els proposa. Seré
clara, el conseller diu que el pressupost puja un 6% en matèria
d’educació, però en realitat tota la inversió en educació
solament puja un 2,2, o sigui menys del que puja l’IPC. I per
tant, sense entendre-hi massa, ens podem donar compte que en
realitat el pressupost no puja, sinó que davalla. Per resumir-ho,
la conselleria sí que puja un 6%, però resulta ser, i l’Institut
d’Estudis Baleàrics també, que l’IBISEC davalla un 47%, i per
tant quan fas la suma de tota la inversió educativa de la qual
vostè l’any passat es va omplir la boca, en el sentit de dir que
això era tot el que pujava la conselleria la inversió en educació,
resulta que puja un 2,2. Tenc les dades aquí, quan vulgui les
mirem.

La segona característica del seu pressupost és que no donen
prioritat al que cal, i ho explicaré de forma senzilla. Els
pressuposts no prioritzen allò que fa falta per donar resposta a
les necessitats educatives i culturals de la nostra societat. Al
nostre entendre, aquestes prioritats es poden resumir en sis, i jo
les aniré desglossant per fer la meva argumentació el més clara
possible. El primer que cal és que els pressuposts permetin
conèixer la realitat del propi sistema educatiu; i precisament la
partida que pretén això de la secretaria general, davalla un 55%.
Si això és així, com coneixerem la nostra realitat, com podrem
fer un pla de xoc contra el fracàs escolar, una anàlisi completa
de les causes i dels factors de risc que provoquen la violència i
el moobing en els nostres centres, o una bona avaluació, que a
vostè li interessa tant, perquè així ens ho ha dit, dels motius
reals de l’abandonament prematur de l’ensenyament obligatori.
I això només per posar tres exemples. Deia que els pressuposts
han estat esmenats en la seva totalitat perquè no prioritzen el
que cal i no ho fan perquè no estan pensats per modificar el que
probablement no funciona ni promocionen allò que sí sabem
que funciona. Els nombrosos estudis fets sobre la nostra
educativa diuen amb absoluta claredat que no són suficients les
mesures que asseguren l’atenció a la diversitat. Convindrà amb
mi que aquest és un dels nostres problemes més importants. I els
estudis també, però també l’experiència, asseguren que les
principals eines per atendre aquesta diversitat són: tenir un
professorat format; aplicar innovacions educatives i
promocionar la llengua pròpia com a un element d’integració i
de cohesió social.

En els pressuposts que ens presenta la Conselleria
d’Educació no s’inverteix de forma decidida en cap d’aquests
aspectes, tot el contrari. La Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat puja escassament un 7%
i no puja, per descomptat, i encara que el Sr. Conseller ho digui,
la formació del professorat ni les partides que tenen a veure amb
la promoció de l’intercanvi d’experiències i d’innovació
educativa.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 2 / 20 de desembre del 2005 3931

 

I en relació amb la promoció del català, què puc dir que no
hagi dit si tenim endegat un pla, el de l’elecció de la llengua del
primer ensenyament, que en la seva aplicació conculca
reiteradament la nostra Llei de normalització lingüística? Ho
dic, perquè jo hi vaig anar a fer una visita i ho vaig veure i ho
vaig comentar amb els inspectors, vull dir que no estic parlant
per parlar. O què dir de l’absència total d’objectius, ja no parlem
ni de diners, per aconseguir vertaderament la normalització
lingüística a la nostra comunitat autònoma? O sigui, per
aconseguir que el català se situï en la nostra societat, a les
feines, al carrer, als establiments públics en igualtat al castellà,
ni més ni menys, en igualtat, com diu la nostra llei.

Deia que els pressuposts no prioritzen el que cal perquè, en
tercer lloc, per poder garantir la satisfacció de les necessitats
educatives de la nostra societat, que, cal recordar-ho, té com a
un dels seus principals problemes la manca de preparació de les
persones que la formen -això també ho diuen els estudis- ha de
dotar-se d’uns pressuposts que prioritzin ampliar les funcions
del sistema educatiu, arribant a més gent i de forma millor. Els
pressuposts esmenats tenen dues errades fonamentals en aquest
aspecte: no doten de diners l’ambiciós projecte d’endegar la llei
d’adults i obliden tres aspectes bàsics de la formació
professional: la formació del professorat, que davalla un 30%;
donar una empenta decidida a l’Institut de Qualificacions
Professionals i dotar dels diners necessaris els ajuntaments
perquè puguin seguir assolint les seves responsabilitats en
formació professional.

En quart lloc, diré que els pressuposts no estan pensats per
aconseguir que l’educació sigui viscuda com a una
responsabilitat de tothom; o sigui, no estan pensats per cercar
les necessàries aliances que assegurin que tota la societat se
senti responsable de l’educació. L’escàs temps m’obliga a posar
solament dos exemples: davallen de forma escandalosa els
pressuposts destinats als ajuntaments que tenen responsabilitat,
no ho oblidem, importantíssimes en l’educació infantil, que
consta com a un dels objectius a la seva memòria, de primer i
segon cicle, i també en la formació professional. I puja solament
un 2%, o sigui, que davalla, les ajudes que es destinen a
associacions de pares i mares de Balears.

I no parlem de diners solament, sinó que no he pogut trobar
cap objectiu a la memòria dels pressuposts que apunti a la
voluntat de coordinar-se amb altres institucions i conselleries
que tenen o s’atribueixen responsabilitats en l’educació.

Com a cinquena raó, diré que els pressuposts tampoc no
intenten deixar clar que es volen acomplir els compromisos
adquirits. Ja n’hem parlat d’això, però ho tornaré dir perquè no
consta, no com a partida, sinó ni tan sols com a objectiu,
avançar en aconseguir l’acord relatiu a la gratuïtat dels llibres de
text.

I en darrer lloc, me queda un argument de molt pes, un
argument que demostra que els pressuposts no prioritzen allò
que cal perquè no es preocupen d’assegurar allò que és bàsic.
Altre cop, els comptes de la Conselleria d’Educació són
enganyosos en relació amb els diners destinats al funcionament
corrent dels centres. Em sap greu tornar-ho a repetir, però, Sr.
Conseller, com és possible que pugi solament un 4,5% la partida
destinada al funcionament corrent dels centres, quan al mes de
juny, no de setembre, de juny, ja s’havia gastat 1 milió més del

que hi havia pressupostat per a aquest any. No vull fer més
èmfasi en aquest aspecte, perquè em sembla tan evident que no
crec que valgui la pena.

He dit que els pressuposts es caracteritzen per tenir tres trets:
són enganyosos i contradictoris, no prioritzen el que cal i, en
darrer lloc, gasten en el que no cal. Em refereixo que es destina
una partida a finançar la construcció d’edificis a centres privats.
Jo confio, francament, que no arribin a fer-ho, perquè si ho fan
com justificaran que es destinin diners de tothom a una empresa
privada sense que, per part de qui gasta els nostres diners, tengui
previstes mesures per controlar-ne el rendiment? O és que
pensen intervenir posteriorment en la gestió d’aquests centres
ajudats, i ho dic entre cometes; potser estan pensant a constituir
fundacions i convertir-se en patrons, o adoptar alguna altra
fórmula, que a mi no se m’ocorre, però que estic segura que
existeix, i que ens permetria incidir en el projecte pedagògic i en
la gestió dels centres. O sigui que en realitat ens permetria
seguir el rendiment d’aquests diners invertits.

Per acabar, la defensa de l’esmena a la totalitat de l’IBISEC
és també ben senzilla. L’any passat varen pressupostar 55
milions d’euros per a l’IBISEC; en aquell moment vostès sabien
que no se’ls podrien gastar. Així ho va reconèixer el mateix
conseller i aquest va ser el motiu principal de la nostra esmena
a la totalitat del 2005. Ara s’ha demostrat que teníem raó, a
l’executat el mes de setembre consta que solament s’havien
pogut gastar 27 milions d’euros. I no diguin que s’ho han gastat
en tres mesos, a vostè l’importa molt l’executat; he llegit que ha
estat una de les seves preocupacions en els debats que hi ha
hagut educatius en aquest Parlament. Amb el pressupost de
l’IBISEC varen inflar el pressupost del 2005, emmascarant-lo
i fent-lo també mentider, i enguany el que hem fet, Sr.
Conseller, és pressupostar per al 2006 el que no varen gastar en
el 2005. I això també els fa mentiders els pressuposts: prometen
el que no fan, fan demagògia i per això hem fet les nostres
esmenes a la totalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Puj per sisena vegada, a una anterior
legislatura i també en aquesta, a respondre a les esmenes a la
totalitat que es presenten als pressuposts duim a aquesta cambra
per a la seva aprovació. El conjunt de les coses que es diuen en
faré alguns comentaris perquè algunes són coincidents i altres
són distintes, però algunes criden a la reflexió. L’altre dia El
País publicava que l’actual Papa ha decidit suprimir el llimbs;
el llimbs és allà on anaven els nins que morien abans de ser
batejats o els gentils que eren per als cristians havien mort sense
tenir la sort de conèixer la doctrina cristiana i per tant anaven al
llimbs; però com que ara quedarà desallotjat hi poden anar els
portaveus de l’oposició en matèria d’educació, perquè ocuparan
un lloc presidencial en aquest dels incauts i dels que no
coneixen, però també dels justs de cor. Me deixin que ho digui,
per tant ho entenguin com a una broma i no com a una ...
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(Remor de veus i algunes rialles)

... están sin papeles desde luego.

(Remor de veus)

Exactamente, esto es lo que he querido decir, justos de
corazón. Interpretin-ho com un comentari un poc en broma. I ho
dic perquè crec, senyores i senyors diputats, que de les
intervencions envoltant de les esmenes a la totalitat es recorre
a llocs comuns, a queixes històriques que jo he sentit ja altres
vegades i algunes d’aquestes que, evidentment, per reiterades,
tot i que les he explicat moltes vegades, me sorprèn que se
sostinguin.

Clar, hi ha una queixa respecte de la finançació, que és una
queixa sorprenent, perquè a més alguns dels que han intervingut
han tengut responsabilitats dins l’anterior administració, algú
dels que ha intervingut altíssimes responsabilitats dins el
conjunt de l’anterior administració, que presentava pressuposts
d’educació en aquesta conselleria, amb percentatges molt
inferiors i amb realitats molt inferiors. I són vostès els que
conviden a la comparació i no jo. Jo no donaré avui una
explicació de xifres detallades, perquè no és el cas, i no vull
avorrir l’interès de les senyores i senyors diputats a una hora tan
apropiada per a altres dedicacions més relaxades i més
còmodes, però me deixin dir que hi ha hagut, sobretot Sra.
Alberdi, un creixement real del pressupost, hi ha, escolti, hi ha
41 milions més d’euros en el pressupost. Per tant, aquestes
explicacions que vostè fa en base al percentatge, de dir com que
decreix la inversió ..., hi ha una realitat per damunt de totes
aquestes qüestions que és un creixement real del conjunt del
pressupost. Llavors parlaré de l’IBISEC, perquè o no ho volen
entendre, perquè ho he explicat ja altres vegades, o no els dóna
la gana entendre-ho, o simplement tenen una idea que la volen
defensar passi el que passi.

Però clar, aquesta queixa històrica de la falta de dedicació a
les qüestions socials, de la falta d’interès amb els més
necessitats a l’escola pública, que no hi dedicam, que no
reformam, que no milloram, m’ha duit, naturalment, a dedicar
qualque temps de les darreres setmanes a fer un esforç
comparatiu i poder veure on érem quan vàrem arribar al Govern
i on som ara. No som molt partidari, efectivament, de donar
números d’inversions ni xifres, perquè això sempre és, en fi,
complicat i difícil, però naturalment no resistirien, sorprèn que
se’m diu que no es dediquen millores tecnològiques als centres,
resistiria ni trenta segons la comparació de com estàvem el
2003...

EL SR. PRESIDENT.

No passa res, és perquè fa molta calor. Continuï, Sr.
Conseller.

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

... no resistirien ni tan sols les faroles o la ilAluminació
d’aquest hemicicle la comparació de com estàvem el 2003 en
temes de dotació informàtica als centres a com estam avui en
dia, té certa lògica que sigui així; però hi ha un creixement, hi
ha una atenció. L’antic programa Xarxipèlag, avui substituït per

l’Educaib està quatre vegades més implantat i amb molta millor
dotació, sense cap tipus, ni cap gènere de dubtes ni de discussió,
que pot ser explicat allà on sigui. Dins un creixement constant,
perquè aquí s’ha dit que creix el número de nins estrangers,
d’alumnes estrangers; es diu poc, hi ha el doble pràcticament de
nins estrangers que el 2003. La darrera informació que els puc
donar, que és molt recent, supera els 20.882 matriculats
estrangers a les nostres illes, amb una corba de creixement
vertaderament espectacular i que dóna una idea de com estan les
coses.

Però clar, naturalment, quan es parla de recursos i de totes
aquestes qüestions, s’ha de parlar també dels esforços que es fan
en matèria de dotació de personal i de nous professors per
atendre aquestes situacions. Clar, i aquí amb molta facilitat es
diu no es dedica res als temes de personal, no es dedica res a
totes aquestes qüestions especialitzades. Bé, me deixin que els
digui que professors de pedagogia terapèutica, el curs 2002-
2003 n’hi havia 300, enguany n’hi ha 337, ha crescut en 37 el
número. Audició i llenguatge, una especialitat també, de 109 a
152, ha crescut en 43; AD, l’atenció a la diversitat, de 248 a
312, ha crescut en 64. Els ho diré amb percentatges també,
perquè quedi més clar. PT, ha crescut un 12,3; AL ha crescut un
37,6; AD ha crescut un 25,8. En conjunt, per tant, de 557
especialitzats, hem passat a 801, hi ha hagut un creixement de
141 mestres adreçats exclusivament a atendre les necessitats
educatives especials i aquí es diu amb moltíssima freqüència i
amb moltíssima alegria que no es fa res respecte d’aquesta
qüestió i que el Govern de les Illes Balears no és sensible a totes
aquestes qüestions. Jo els don dades absolutament reals.

El personal adreçat al món de l’educació, 9.528 l’any 2002-
2003; 10.668 enguany, 1.140 professors més, un 12% més. Per
tant, crec que estam de qualque manera demostrant una major
sensibilitat i en el món laboral molt especialment. Avui de matí
mateix, s’ha signat a la Conselleria d’Educació les mesures de
conciliació laboral que són una rèplica de les que ja es van
prendre amb el personal general de l’administració de la
comunitat autònoma, que ve a aprofundir i a resoldre en gran
part les dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar de
les persones que estan dedicades al món de l’ensenyament. Per
tant, algunes coses de les que aquí es diuen, sincerament les he
de rebutjar.

Tema d’inversió en obra pública. Jo només puc dir una cosa,
he fet també un quadre comparatiu: legislatura 1999-2003, 52
milions d’euros; legislatura 2003-2007, quan s’acabi la
legislatura, naturalment amb les inversions que s’han de fer
també l’any que ve, 105.200.000 euros, doble, el doble en
escola pública, en inversió en obra pública per a l’escola
pública. M’agradaria que també quedàs molt clar, perquè també
es diuen coses respecte d’aquesta qüestió que són, sincerament,
frivolitats. Són frivolitats perquè és molt fàcil pujar a aquesta
tribuna a dir: no es dediquen recursos a l’escola pública; a
aquest govern no li interessa l’escola pública. Bé, no li interessa,
però haurà dedicat al final de la legislatura el doble de recursos
que va dedicar l’anterior govern en escola pública, per tant li
deu interessar de qualque manera.

Hi ha moltíssimes estadístiques que me bot, per no fer-los-
ho tampoc avorrit, però n’hi ha una que també vull que
coneguin, perquè aquí habitualment hi ha una sèrie de coses que
no es parla mai quan es fan, Sr. President, les esmenes a la
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totalitat, de cultura no se’n parla; una línia al final, qualcú ha dit
i per no deixar-ho en el tinter, me pareix que la Sra. Rosselló,
vull dir que la política cultural d’aquest govern és una
porqueria. Perfecte, no ha dit això, però, no, ja sé que no ha dit
això, però ho ha vengut a dir, perfecte, però almenys n’ha parlat,
Sr. President, ...

(Remor de veus i algunes rialles)

Bé, no sé què ha dit, no me’n record, però ha dit qualque
cosa similar, ha dit que era dolenta idò, sí, ha dit que era
dolenta, en fi, el que sigui, però ha estat l’única referència de
totes les esmenes a la totalitat al món de la cultura, ni una
paraula més. I d’universitats, d’universitat tampoc no se’n parla,
d’universitat ni una paraula, i jo, Sr. President, només diré,
només mostraré una estadística, una basta, perquè val per totes,
a més: transferència nominativa a la Universitat de les Illes
Balears, dividida per estudiant, número d’euros per estudiant.
2003, 3.175; 2006, 4.171, amb més estudiants que el 2003,
perquè no hem d’oblidar la diferència, 4.171 euros, també una
demostració, per tant, de l’esforç que fa el Govern de les Illes
Balears, amb els doblers de tots, amb els pressuposts de tots
respecte de la Universitat pública de les Illes Balears, que es
finança naturalment amb els recursos públics.

Es diu també, formació professional, no s’incrementa, no
s’hi dediquen més recursos; fals, aquí també tenim unes
gràfiques explicatives del creixement que ha tengut i l’evolució
que ha tengut els darrers anys tota la formació professional. És
ver que hem detectat enguany un petit decreixement quant a
grau mitjà, però hem notat un creixement quant a grau superior,
hi ha més matriculació a grau superior i un poquet menys a grau
mitjà, però és una qüestió, diguem-ne, mínima.

Naturalment, s’ha donat per bo i es diu sempre aquí que no
dedicam recursos al català. Però si collim qualque cosa
concreta, una pinzellada, cinema en català, Nadal del 2003, ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... no, no, no, Nadal del 2003, 19.292 assistents, Nadal del
2005, que no està tancat, més de 30.000. La culpa és de Harry
Potter que s’ha fet famós i naturalment els nins el que volen és
anar a veure Harry Potter, no és del Govern, no li donàssim el
mèrit al Govern de fomentar ni de promoure aquestes
actuacions, la culpa la donarem a les grans productores.

Vull aclarir també, i molt breument, Sr. President, alguna de
les coses que aquí s’han dit i que no me pareixen ajustades a la
realitat. He demostrat ja que naturalment l’atenció a la diversitat
es ve produint, que l’atenció a les necessitats educatives
especials es ve produint, es van incrementant els recursos; que
amb les noves escoles, els nous centres també es contribueix a
la integració i també es contribueix a la millor atenció als
alumnes amb necessitats especials. No es ver, per tant, que es
relegui a un segon nivell l’escola pública, absolutament fals, els
fets, els números ens demostren tot el contrari.

Respecte de l’IBISEC, que és un tema reiterat, vull un
aclariment, no sé si suficient, l’he fet altres vegades ja, l’any
passat es varen pressupostar 55 milions d’euros, Hisenda ens
obliga que quan licitem una obra i l’adjudiquem aquests doblers
quedin reservats, no es gastin en res més que això; quan?, quan

l’obra es vagi produint. Per tant, hem gastat 55 milions d’euros
en obra pública enguany? No. Hem compromès 55 milions
d’euros en obra pública? Sí, perquè hem licitat obres per valor
de 55 milions d’euros que ja estan compromesos i que per tant
ja estan, per dir-ho de qualque manera gràfica, a un munt que ja
no es pot tocar. Per tant, aquests 55 milions d’euros que no han
estat gastats al cent per cent, perquè, a més, hi ha obres que han
començat i que no acabaran fins l’any que ve, perquè són obres
molt llargues, però aquests doblers ja estan reservats perquè
Hisenda ens obliga, per raons que jo no sé explicar molt bé,
però bé, que el conseller segur que ens ho explicaria, ens obliga
a posar a un caramull distint aquests recursos. Per tant, enguany
és ver que no s’han consumit els 55 milions d’euros, això jo li
reconec, és ver, però és ver que s’han compromès, és a dir que
estan ja licitats i adjudicats a qualque empresa que té la
necessitat o l’ordre, diguem, l’encàrrec de construir aquestes
qüestions.

Clar, aquí s’ha arribat a dir, d’una forma un poc atrevida,
que les finalitats són poc clares i obscures de l’execució dels
programes de l’IBISEC; feim també altres coses, feim petites
reformes, l’altre dia anàrem a esborrar, i és ben car, unes
pintades a l’escola Mata de Jonc, que ha costat més d’1 milió de
pessetes, i eren unes pintades que s’havien d’esborrar i que
s’havia de fer una imprimació especial, o s’està fent aquests
dies; és a dir, naturalment que es fan moltíssimes coses que al
final sumen despesa, però tota dirigida a aquesta qüestió.

Se’m cita reiteradament també la qüestió de la cooperació a
la construcció i (...) de centres concertats. Aquest és un tema
espinós, no ho he discutit mai ni ho he negat mai, nosaltres
creim que això és possible fer-ho, creim que està emparat per la
legalitat. Jo he compromès la meva paraula que si el Consell
Escolar de les Illes Balears no ho aprova, jo no ho duré
endavant, perquè ho vull fer, si ho faig, amb el suport del
Consell Escolar de les Illes Balears, així els ho vaig anunciar
quan vaig presentar els pressuposts. Per tant, s’haurà d’estar un
poc a càrrec de si això succeeix o no succeeix.

Respecte de la LOE de la qual s’ha arribat a dir, en fi, que
estam davant una vergonyosa, Sr. Riudavets, subordinació,
vergonyosa subordinació del Govern de les Illes Balears del que
digui la Sra. Pastor; vostè no era a aquesta reunió i per tant no
sap en aquesta reunió ni quin és l’objectiu ni com s’ha concertat
aquest objectiu. Aquest acord de diverses comunitats del Partit
Popular no té cap objectiu distint que acomplir la LOE, amb la
qual no estam d’acord; és a dir, tot el que s’ha acordat, no
perquè ho digui la Sra. Pastor, mando y ordeno, sinó perquè a
la reunió dels consellers presents i qualque director general, jo
mateix no hi era perquè era aquí contestant una interpelAlació de
la Sra. Alberdi, per tant tots els consellers o directors generals
que eren allà varen acordar de comú acord fer una política
cohesionada en determinats aspectes. I per tant això és una cosa
completament legítima i completament emparada per la
legislació i que per tant es pot fer, creim.

Clar, vostè ha citat una sentència del Tribunal Constitucional
que me preocupa perquè efectivament per ventura obligarà a fer
unes aplicacions i unes despeses. Però clar, les sentències del
Tribunal Constitucional hauríem de fer un acord, a veure si les
complim totes; si estan d’acord a complir-les totes, perquè
n’han sortides dues també que diuen el contrari del que qualcú
ha dit sobre el primer ensenyament de la llengua quan es va a
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les escoles, i també són sentències del Tribunal Constitucional.
I aquí, bé, haurem de veure què feim amb totes aquestes
qüestions que se’ns acabaran posant damunt la taula. Per tant,
convit que la perspectiva sigui aquesta.

Jo acabaré, Sr. President, perquè m’havia promès a mi
mateix no sobrepassar el temps que me correspon, perquè seria
un abús i una injustícia, no només pels que ara m’escolten, sinó
pels que escoltaran altres consellers a les deu, a les onze o a les
dotze del vespre; per tant, jo acabaré dient que els enganyaria si
els digués que esper que retirin aquestes esmenes a la totalitat.
M’omple de goig que les mantinguin perquè significa que,
efectivament, des del respecte recíproc i des d’un sistema
democràtic i de justícia hi ha punts distints de veure les coses.
I naturalment el plantejament que fan vostès en moltes coses no
coincideix amb la manera que tenim nosaltres de veure
l’educació, de veure la societat, i per tant esperam de totes
formes i deman que així sigui que els parlamentaris de la
majoria rebutgin aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
En primer lloc, he de dir, Sr. Conseller, que m’ha sorprès molt
que vostè fes aquesta afirmació tan gratuïta de dir que jo he dit
que els pressuposts de cultura eren una porqueria, en primer lloc
perquè pareix que no l’havia ni tan sols escoltat, amb la qual
cosa veig que només me veu, ja supòs que no li passa només a
vostè, la gran majoria de diputats del Partit Popular ja
interpreten que tot el que jo digui pugui ser un efecte negatiu.
Me sap greu perquè evidentment no he dit que fossin una
porqueria, he fet evidentment una lectura política, al nostre
entendre, és com són, i m’agradaria que m’hagués escoltat, en
segon lloc. I en tercer lloc, evidentment nosaltres també tenim
el dret i som una part de la societat per dir opinions i per fer
propostes a aquesta Cambra i esper que les respecti una mica
més, ja que crec que és el normal a una democràcia
institucional.

Dit això, miri, si començam a fer comparacions, ho dic
perquè és una qüestió sempre complicada això de fer
comparacions, però com que a vostès els agrada tant jo també
faré comparacions. Crec que és important per una qüestió: miri,
el finançament de l’educació és un finançament insuficient, jo
he dit ben clar que era històric, no és un tema absolutament nou,
és un tema de fa temps, però que hi ha un element i un moment
fonamental, que és quan es varen fer les transferències
d’educació. Ja no repetirem el que s’ha dit aquí, varen ser unes
transferències mal dotades, i evidentment si un govern considera
que la prioritat en les seves polítiques és l’educació, fa que feina
per millorar aquests pressuposts. Què ha fet el Govern del Partit
Popular? S’ha endeutat fins a les celles. Amb què? A fer
autopistes, no a fer educació, ha estat la prioritat del Govern del
Partit Popular, ha estat endeutar-se i prioritzar grans obres i
grans autopistes, és així. Per tant, si s’han endeutat per fer
autopistes, s’haguessin pogut endeutar per fer educació, amb la

qual cosa la comparació vendria, en tot cas, per aquí. Perquè
almanco el pacte no va fer autopistes, va intentar, evidentment
no es va endeutar d’aquesta manera.

Dit això, que no és un tema menor, Sr. Conseller, no és un
tema absolutament menor, és una qüestió de prioritats, hi ha un
altre tema que també m’agradaria, feim diagnòstic. Quin
diagnòstic hem de fer? Precisament vostè mateix ho ha dit, les
necessitats educatives augmenten, perquè hi ha una situació,
dita i repetida aquí, que és un augment de població immigrant,
un augment de necessitats, un augment a més de situacions cada
vegada més difícils per a les famílies i per tant per als infants,
una societat competitiva; és a dir, una qüestió que va dia a dia
fent que les necessitats educatives variïn, siguin diferents i
siguin més importants. Per tant, el pressupost per destinar a
educació nosaltres entenem que ha de ser, diríem, més elevat i
ha d’anar i ha d’anar sobretot adreçat a programes fonamentals
i bàsics per fer prevenció de tots els problemes que poden venir
posteriorment. Per tant, en aquest sentit, vostè mateix ha dit que
hi ha 20.000 estudiants estrangers o més, nosaltres ja sabem que
de 100 nacionalitats diferents, però què passa? Que on hi ha la
major població immigrant de percentatges és a l’escola pública,
on hi ha el fracàs escolar major és a l’escola pública. I el que no
vulgui acceptar que l’escola pública se la té en una situació de
segona fila, Sr. Conseller, vaig i es passegi, perquè el problema
és que s’afavoreix l’escola concertada privada i determinades
escoles enfront de l’escola pública. Si això no li agrada escoltar-
ho me sap molt de greu, perquè precisament els problemes
majors es troben a l’escola pública, i si no se’n vagi a fer escola
una estona i sabrà perfectament amb quins problemes es trobarà.

Per una altra banda, també he de dir, i si me permet, que les
necessitats també, jo voldria també fer una comparació respecte
dels pressuposts actuals que és del que hem vengut a parlar
avui; els pressuposts actuals que ens ha presentat vostè, què
passa? És a dir, els programes que al nostre entendre,
evidentment, podrien fer una gran feina per prevenir, per actuar
davant problemes importants, com el fracàs escolar, com és
l’abandonament, com millorar per actuar evidentment en temes
conflictius, són programes que es mantenen en el mateix
pressupost, i n’hi ha fins i tot que baixen, i si puc molt breument
faria un petit recordatori. 0 a tres anys, és una etapa fonamental,
Sr. Conseller, o nosaltres ho consideram una etapa educativa
fonamental, aquesta qüestió vostè mateix, ja s’ha dit abans, idò
evidentment consideren que tenen una altra política respecte
d’aquesta qüestió. En segon lloc, i no només són l’alumnat amb
necessitats educatives especials, que és un element molt
important, tots els programes d’intervenció socioeducativa, la
garantia social, tots els programes precisament de prevenció de
risc i d’exclusió social que es poden fer conjuntament amb
altres entitats i ajuntaments, però també que es poden fer des de
la Conselleria d’Educació; tots aquests programes en general
molts d’aquests estan absolutament estancats i no es milloren i
nosaltres entenem que s’haurien de millorar.

Podem dir el mateix amb altres programes com el 421C, tot
referit a serveis que pugui donar l’escola pública, a fi que
l’escola pública sigui competitiva, diríem, enfront de l’escola
concertada, la qual tampoc, al nostre entendre, no augmenta o
no fa la feina suficient que s’hauria de fer.

Per tant, creim que amb els pressuposts en la mà, amb els
pressuposts que vostè ens ha presentat, nosaltres consideram
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que no es fa un esforç suficient per millorar programes
fonamentals per a precisament redreçar un problema que
existeix i que seguirà existint, que és, i ho hem dit, el fracàs
escolar i molts d’altres més.

I per acabar, també dir-li que nosaltres també volem fer
planificació, perquè anem a veure: ens parlen que, comparen
que a més, idò també planifiquin exactament quines són les
necessitats que hi pot haver i a partir d’aquestes necessitats idò
es facin les actuacions, les quals moltes vegades no són així; és
en funció d’una demanda que ve, a més, d’una determinada part.
L’obligació de l’administració pública no és anar corrents a
veure què me demana aquell que, a més, serà per ventura qui me
votarà, l’obligació d’una administració pública educativa és
precisament planificar de manera acurada, clara i concreta
quines són les necessitats de cadascun dels àmbits per poder
actuar amb els doblers públics a fi de poder arribar ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. ... a la màxima població.

I dir-li, per acabar, una cosa: nosaltres, li dic Sr. Conseller,
a nosaltres no ens pareix malament un cert endeutament, sempre
controlat pel que sigui, a fer més escoles públiques, el que
volem, sobretot, Sr. Conseller, és que pensi que si quan vostè
defensa o quan el Sr. Matas, fins i tot, defensa com a una
prioritat política l’educació, sigui veritat. Perquè ara per ara,
amb l’acció de govern que ha fet aquest govern aquesta
legislatura, l’educació no és una prioritat. I li he de dir: una
persona educada és el millor per a una societat democràtica i per
a una societat justa. Quan, i nosaltres creim que és on ha d’anar
la gran majoria dels doblers, fins ara no ho hem vist així.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, per part del PSM, el Sr. Riudavets té la
paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Conseller, voldria
que, vostè m’ha enviat al llimbs, al limbo que ha dit, no, no, no
m’ofenc ni molt manco, hi vaig amb la Sra. Alberdi i amb la
Sra. Rosselló, sembla, bé; si nosaltres anam al llimbs, vostè al
purgatori però, per haver fet aquests pressuposts, està d’acord?
Al purgatori, això com a manco, a l’infern no li enviï. A veure,
m’agradaria que a causa del que ha dit clarifiquéssim unes
quantes qüestions, centréssim el debat. Vostè ens ha tornat venir
aquí a exposar el que són els pressuposts, ha vengut a fer una
compareixença més curta, més reduïda, el mateix que va fer a
la Comissió de Pressuposts, però no ha entrat en el fons de les
qüestions que nosaltres plantejam, o que almanco jo planteig.

És o no veritat, ens hauria de dir, que han pressupostat en
dotació de centres manco del que varen gastar en nou mesos del
2005, és o no és ver? És ver. És o no és ver que dels tres
pressuposts de la Direcció General d’Ordenació i Innovació, és

a dir, els tres programes conjunts ara que s’han fusionat, només
han pujat 16 milions de pessetes i que l’any passat en va retallar
molts més, és ver o no és ver? Tenint en compte que d’aquesta
direcció general prové i radica tot el programa d’atenció a la
diversitat, lluita contra el fracàs escolar, atenció d’immigrants,
és ver o no és ver que han augmentat 16 milions de pessetes i
que l’any passat es van retallar? M’ho digui. És ver o no és ver
que posa una partida per a obres, vostè ho ha admès, a centres
concertats? Vostè ho ha admès, i diu ara, jo ja ho sabia, que s’ha
compromès davant el Consell Escolar, que si el Consell Escolar
no ho aprova vostè no ho tirarà endavant; vull dir que és la
primera vegada que es compromet a una cosa així davant el
Consell Escolar, altres vegades no li ha fet ni cas. Qualque cosa
hi deu haver que vostè no se’n fia que sigui prou legal, qualque
cosa per comprometre-se així; de fet, el Consell Escolar, també
ho havia d’haver dit aquí, ha aturat les seves deliberacions i ha
demanat informes jurídics perquè no se’n fien gens.

Sr. Conseller, com pot considerar vostè que qualsevol centre
concertat, qualsevol té caràcter cooperativo? Home, l’altre dia
va sortir el Sr. Gornés aquí i va dir: no, és que cooperen ells
també amb la gent que va a escola. Per favor, caràcter
cooperativo, per favor, les interpretacions aquestes ja són
"xaplinesques", perdoni, així és.

(Remor de veus)

Bé, anem a una altra cosa, a veure, hi ha, miri, li diré, hi ha
un programa que quan el vaig veure me va cridar l’atenció de la
lluita contra el fracàs escolar i l’absentisme, miri, aquest
programa m’agrada. Però vaig tenir una gran frustració, resulta
que aquest programa que m’agradava no és seu, no és de la
Conselleria d’Educació, és de la conselleria del costat, del
programa Alter, Presidència i Esports. Resulta que un programa
que està més o manco bé vostès ni tan sols el duen a terme,
abdiquen de la seva funció.

A veure, és ver o no és ver que gasten enguany 600.000
euros manco del que gastava el 2003 el pacte de progrés en
política lingüística? Així, val, és d’acord, no? Doncs bé.

Després ens diu com a exemple, però és que gastam en
cinema en català; miri, no en gastin més, facin les pelAlícules a
IB3 en català que a vostè li sortirà gratis, estalviarà pressupost
i no importarà que facin pelAlícules en català per (...), és que
arriba a ser absurd, fer normalització lingüística en base a fer
cinema en català quan tenen l’eina per fer-ho cada dia i no ho
volen fer. Però bé, seguim.

Després ens diu que ha augmentat, bé uns nombres, ara jo no
he tengut temps d’apuntar-ho, de pedagogia terapèutica, audició
i llenguatge, professorat; jo li deman on són, jo li deman on són,
perquè en els centres no els hem vist? La veritat, Sr. Conseller,
en els centres no els hem vist, perquè tothom es queixa de què
no els han arribat, doncs ja me passarà els passarà els papers
d’on són, m’agradaria veure-ho, ho vaig demanar per escrit i no
m’ho va enviar.

A veure, una altra cosa, li vull demanar quants centres ha
inaugurat vostè que es van començar a l’anterior legislatura i
que ara vostè els computa com a obra feta dins l’IBISEC? M’ho
pot explicar perquè a Menorca ni un, a Menorca tots es varen
començar l’anterior legislatura; a Mallorca me puc despistar,
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però a Sant Lluís, l’Institut de Ferreries, Margalida Florit, Pintor
Torrent, ni una sola obra han començat vostès, simplement han
pagat les que va començar l’anterior govern. I açò ho computa
dins els grans èxits de l’IBISEC, tot s’ha de dir.

Miri, ja acab, ni tan sols hauré esgotat el temps, perquè crec
que aquest debat vostè i jo l’hem tingut tantes vegades que, bé,
ja no en rallarem més; però vull que me contesti una pregunta,
és molt sospitós açò que tots els consellers d’educació, per a
nosaltres és molt sospitós, d’Educació, van, es reuneixen a
Madrid amb la Sra. Ana Pastor, que no és consellera de res, és
simplement una directiva del seu partit, i decideixen que es
posaran d’acord per aplicar la LOE. Jo, miri, n’he sentides de
grosses, però no ens enganyi amb aquestes, estan en contra de
la LOE i ara s’ajunten tots per, entusiastes prietas las filas,
aplicar la LOE. El que vostès intenten fer, que és aplicar el 45%
de currículum propi que tenim, fer-ho conjunt, i açò vol dir
subordinació. I si no me digui com aplicaran conjuntament la
LOE, entusiàsticament com sembla, sota les directrius de la Sra.
Ana Pastor. Per favor, no ens enganyi, el que intenten és fer un
contrapoder des de les comunitats autònomes governades per
vostès en contra d’una llei que a mi tampoc no m’agrada per
altres motius, però que, en tot cas, tenen l’obligació d’acomplir,
perquè és la llei legítimament aprovada pel Govern i el
Parlament de l’Estat espanyol. Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula
la diputada Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, per una proposta
de les seves que m’agradava, això del llimbs i ara me diu que el
Papa Ratzinger l’ha suprimit, no sap el disgust que m’ha donat,
estic fatal, no sé si podré, uf, vaja, vaja, aquest Papa no li tenia
molta confiança, però ara sí que m’ha decebut, malament.

Bé, Sr. Conseller, naturalment que hi ha un creixement real
del pressupost, estic segura que sí, però a vostè li fan malament
els comptes, perquè jo li assegur que som de lletres i l’únic que
he fet ha estat fer una suma, he sumat el que l’any passat es va
invertir en IBISEC, el pressupostat per a l’IBISEC per a la
Conselleria i per a l’Institut d’Estudis Baleàrics, aquest any he
fet el mateix i em surten aquests números, és que els tenc aquí,
jo també tenc aquí una gràfica, miri, Sr. Conseller, una taula
Excel, que diu això exactament, vull dir que ni tan sols he fet la
suma jo, l’ha feta l’ordinador.

Em diu que ha crescut en nombre de professors. I tant que ha
crescut en nombre de professors i clar que sí, però vostè bé ha
de saber que això és molt important, però el que és més
important és esbrinar quina és la raó professorat/alumne, això és
el que ens dóna realment l’afirmació que es fan coses per
atendre la diversitat, perquè aquests nens tenen necessitats
educatives especials i per tant s’han d’atendre d’una altra
manera.

Sr. Conseller, nosaltres no diem que no es faci res, diem que
no es fa prou.

Quant a l’IBISEC, però com no han d’invertir? El que li dic
és que se’ns promet una cosa i després se’n gasta una altra, o
així figura en l’executat. Però jo ara ja he entès una cosa que
vostè m’ha dit, o sigui, he entès que el que vostè em diu és, clar,
aquests 28 milions que van quedar estan d’alguna manera
compromesos i s’aniran gastant a partir de l’any que ve.
D’acord, molt bé, ja ho he entès, així ho comprovaré, jo aniré
mirant, en els executats hi haurà d’haver els 27 milions d’aquest
any i els 28 de l’any que ve. Però llavors no entenc per què
se’ns posa com a pressupost afegit els 12 milions, per exemple,
de la partida 421A, que són diners que venen dels anys passats;
per tant, aquest 2,2, si li traiem els 12 milions, ja fins i tot ens
rebaixaria, potser no arribaríem ni a 2. Però jo faré els comptes
un altre cop, Sr. Conseller, que soc bona noia per a això.

Sr. Conseller, les nostres esmenes estan relacionades amb
les diferències de valors, ja ho hem parlat moltes vegades, amb
les diferències de concepcions i amb les diferències respecte del
que considerem que són els reptes que té el nostre sistema
educatiu. En aquest sentit, els pressuposts no estan pensats per
assolir les tres coses que nosaltres creiem que ha de fer qui
governa i qui fa les polítiques educatives de la comunitat
autònoma. Per un cantó, defensar l’educació dintre de la pròpia
política del Govern, defensar-la de forma adient, perquè canviï
el tarannà i la colAloqui al lloc que li correspon. El segon repte
és atendre adequadament el professorat, que és amb qui podem
confiar exclusivament o de forma prioritària perquè ens ajudi a
resoldre els greus problemes que tenim i assegurar-nos la millor
formació per als nostres nins i les nines. Vostè sap que ara ens
trobem a un moment molt important, en què haurem de comptar
amb aquesta gent, la qual haurà de posar en marxa una nova llei,
almenys donar-los allò que els pertoca.

I en darrer lloc, guanyi’s la confiança de la comunitat
educativa i aconsegueixi les aliances que assegurin el
compromís de tots els que tenim responsabilitats en la tasca
educativa. Guanyar-se la confiança solament es pot fer, com ja
li vaig dir l’altre dia, quan vàrem parlar de la realitat dels llibres
de text, comprometent-se; o sigui, acomplint allò que un es
compromet a fer. Fer el contrari és fer demagògia, és prometre
sense comprometre’s. Jo ja li vaig dir l’any passat, el problema
no és que jo li perdi la confiança, l’important és que li hagi
perdut la comunitat educativa, que jo crec que és el que passa;
perquè els seus pressuposts demostren un cop més que la seva
política d’omplir-se la boca d’objectius i projectes que es
queden en fum, ha promès congressos, ha promès pactes, ha
promès debats i ha promès inversions que no s’han complert,
realment no serveixen per guanyar la confiança de la comunitat
educativa.

Però de totes maneres jo crec que nosaltres tenim motius
més que suficients per demanar que s’aprovi la nostra esmena
a la totalitat, però si no ho fan i no compleixen el que han
promès jo crec que vostès en això també han tengut sort, perquè
me n’he recordat que així com el Papa Ratzinger ha suprimit el
llimbs, el Papa Woitilia va dir que l’infern no existia, que era un
lloc virtual, per tant, Sr. Conseller, segur que a l’infern no hi
anirà.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió, té la
paraula l’Hble. Sr. Conseller d’Educació, Sr. Fiol.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sé que són molt pocs minuts per
contestar tot el que s’ha dit, però apreciï la diferència entre el
que m’ha dit vostè, Sra. Alberdi, i el que m’ha dit el Sr.
Riudavets, vostè m’enviaria a l’infern, si pogués, però no m’hi
envia perquè el Papa ha dit que ja no existeix; en canvi, el Sr.
Riudavets, m’envia al purgatori, el que passa és que tampoc no
diu per quant temps. Jo tenc l’aspiració que sigui per poc temps
perquè els meus pecats, que són tots confessables, a més, són
petits, són menors, i el més gros per ventura és el de dur aquest
pressupost aquí que tan poc els agrada. Per tant, aniré al
purgatori amb molt de gust, esperant que sigui per poc temps.

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Rosselló, li vull dir només una cosa, vostè puja aquí
amb molta freqüència a dir que aquest no és un pressupost
social. A veure, la suma del pressupost del conjunt del
pressupost de sanitat i d’educació, que són les dues àrees de més
força social, llavors hi ha altres departaments que fan cosa
social, naturalment, és el 70% del pressupost, ho repetesc, el
70% del pressupost. Si es ve aquí a dir que aquest no és un
pressupost social, sincerament no sé molt bé què és ve a dir. Per
tant, jo demanaria un poquet de rigor en aquestes qüestions i un
poquet de serietat.

Clar, hi ha, es diu, grans necessitats envoltant del tema,
sobretot dels nouvinguts que, efectivament, són una gran
població amb unes dificultats i unes atencions necessàries,
específiques que se’ls han de dirigir, i jo crec que se’ls hi
adrecen i que s’hi dediquen més recursos i que s’hi dediquen
més professors. Home, el que no val és pujar aquí i dir-me on
són els professors? O li puc fer un plànol de les Illes Balears i
demanaré que situïn els mestres especialitzats a cada centre on
són, perquè només faltaria que els contractassin i no anassin a
fer feina. Per tant, aquí hi ha hagut un creixement de la població
docent de 144 mestres especialitzats, no me referesc als 1.000
i busques que ha crescut el conjunt de la plantilla. Per tant,
aquesta és una qüestió que m’agradaria que quedàs clara.

No és ver, Sra. Rosselló, creim nosaltres, naturalment tot és
opinable, que l’educació pública estigui mal atesa i que sigui de
segon nivell, això ho diu vostè. Però els números que he
explicat a la meva primera intervenció la desmenteixen
completament. El gran esforç que fa aquest Govern respecte de
l’escola pública, de la construcció, de la dotació de personal, de
donar més recursos als centres és, naturalment, reflex d’aquesta
preocupació i d’aquest esforç. I naturalment, en el tema
d’inversions, me deixi que li digui una cosa també, Sra. Alberdi
o Sr. Riudavets, no sé qui me deia que ens apuntava obres que
nosaltres no, bé, tancam els períodes d’any a any; naturalment,
l’anterior conseller també degué inaugurar obres que ell no va
començar i que ell no va pressupostar, això és obvi, i
naturalment el meu successor, segurament, doncs inaugurarà
obres que hauré començat jo, però això és una cosa
absolutament normal. Anem a tancar de data a data, anem a

tancar per legislatures, i si tancam per legislatures hem de dir
que la legislatura 1999-2003 es varen dedicar 52 milions
d’euros a obres públiques i que al final d’aquesta legislatura s’hi
haurà dedicat el doble, i aquesta és la realitat dels números que
podem manejar. El menys important és qui els posa en marxa al
final i qui talla aquella cinta.

Un petit comentari també, Sr. Riudavets, sobre la qüestió
que n’ha passat un poquet per alt del Tribunal Constitucional.
Jo li he fet també no una pregunta, perquè jo no li he de fer
preguntes a vostè, però bé, haurem de veure quines sentències
aplicam, crec que les haurem d’aplicar totes. I com no, amb
qualque dada (...) aquí, que hem millorat i no sé què, hi ha més
cinema en català, doncs vostè me diu: ho anulAlin, suspengui
aquest programa i ho faci tot a IB3. Escolti, doncs, per ventura
ho haurem de fer així, no ho sé; jo sí que li vull dir una cosa,
l’esforç que ha fet el consorci, la conselleria a través del
consorci, perquè a IB3 el nivell d’utilització de la nostra llengua
fos de qualitat i fos alt, és com a mínim de nivell humà, només
11 persones dedicades només a aquesta qüestió, experts en
llengua que fan una feina jo crec que destacable i encomiable;
és molt fàcil pujar aquí i tirar-la per la borda d’un moment a
l’altre, però hi ha 11 persones, totes elles llicenciades en
filologia catalana que la seva professió en aquests moments és
intentar que el que surt en antena, el que surt per la televisió IB3
i per la ràdio sigui correcte i sigui adequat. Naturalment, potser
és impossible aconseguir-ho totalment, però que s’hi fa feina i
que s’hi dediquen recursos és una evidència i és una obvietat.

Clar, això d’aplicar la LOE, me deixi que li digui que
nosaltres no ens reunim entusiàsticament prietas las filas, per
cert, que ho ha dit vostè amb molta ironia, per aplicar amb
entusiasme la LOE. Nosaltres ens reunim i procuram actuar
coordinadament en determinats aspectes normatius, des de
sempre, no des d’ara, també abans, també amb l’anterior llei i
també amb l’anterior govern; ens reunim per intentar actuar
coordinadament. I l’únic que hi ha hagut, jo crec que amb molt
bon criteri, és una reunió promoguda pel Partit Popular, entre
els consellers o directors del Partit Popular, on s’ha decidit amb
quins criteris s’aplicarien determinats aspectes de la LOE, és a
dir de compliment total de la LOE, no amb entusiasme i no amb
especial alegria, però de compliment de la llei d’una forma
adequada a les necessitats.

Crec que ja he explicat o almenys s’ha entès això de
l’IBISEC, m’alegra que al final, ... Clar, no sé qui m’ha dit que
me n’anàs a fer escola, me pareix que la Sra. Rosselló m’ha
enviat a fer escola, m’ha dit “se’n vagi a fer escola i veurà el
que passa per les escoles”, me pareix que m’ha dit, aquest pic
me pareix que no m’equivoc. Bé, “vagi-se’n a fer escola”; jo no
puc anar a fer escolar perquè no som mestre, però és que a més
no ho podria ser, perquè si per explicar-los a vostès allò de
l’IBISEC ho he hagut d’explicar dues-centes vegades, no és que
vostès siguin beneits, és que jo som un mal ensenyant; per tant
estaria incapacitat per anar a fer escola.

(Aldarull a la sala)

Deixi’m, de totes formes, i tornant al fil del que abans dèiem
de la cultura, que efectivament interessa poc en aquest
parlament; per què negar-ho?, no crec que ningú no s’hagi
d’espantar. Interessa poc, se’n parla poc, i per ventura se
n’hauria de parlar més, però ja que ha sortit el tema hi ha hagut
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un creixement que se situa al voltant d’un 13% i busques, vull
subratllar algunes coses que ja els he dit abans. L’esforç que es
fa en alguns aspectes que a vostès, insistesc, no els interessen,
ni a la primera intervenció ni a la rèplica, com la Universitat de
les Illes Balears, per exemple, els vull subratllar, i crec que
aquests són uns pressupostos, senyores i senyors diputats, que
responen vertaderament a les necessitats de les Illes Balears.
Sempre podrien ser més recursos, naturalment, i ja es pot
imaginar -vostè ha estat consellera, Sra. Rosselló- que sempre
demanam més del que al final aconseguim, però poder presentar
uns pressupostos de creixement, poder presentar uns
pressupostos de gran inversió pública, de gran dedicació als
recursos públics, naturalment és per a mi una satisfacció, i per
tant jo esper que durant aquests dies aquests pressupostos es
puguin aprovar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra i pel Partit
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Sr. President,
advertesc que alguns comentaris poden ferir la sensibilitat
d’alguns diputats d’esquerra, a partir d’ara, i és perquè les
xifres, senyors diputats, són les que són i no les que ens
agradaria que fossin. El pressupost de la Conselleria d’Educació
i Cultura compta amb més de 650 milions d’euros; presenta, per
tant, un increment respecte al pressupost aprovar per a l’exercici
2005 que se situa al voltant del 6,6, la qual cosa determina que
els pressupostos de la Conselleria d’Educació i Cultura han
experimentat dins la present legislatura, en dos anys, quasi tres,
un creixement que ultrapassa el 46%, 46%, respecte de la
màxima quantitat pressupostada la legislatura anterior. Aquesta
dada creim nosaltres que és prou significativa, ja que assenyala,
indica l’interès de l’actual executiu, de la Conselleria
d’Educació, en el fet que el sistema educatiu de les nostres illes
vagi progressant cap a un model de qualitat en tots els sentits.
En aquest punt la comparativa és prou aclaridora i posa en
evidència molts dels arguments que els portaveus que m’han
precedit en la paraula han posat damunt la taula, com intentaré
demostrar al llarg de la meva intervenció.

És evident que un gran bloc de la despesa se centra en
l’àmbit de les retribucions, uns 378 milions d’euros per al
pagament de nòmines dels més de 10.000 mestres i professors
que donen els seus serveis a l’ensenyament públic, i per una
altra banda també es creix per damunt dels 114 milions d’euros
destinats al pagament de les nòmines del professorat dels
centres concertats.

L’IBISEC, un dels arguments recurrents; com a empresa
pública d’aquests pressuposts arribarà fins als 28 milions
d’euros quant a destinar-los a la creació i millora de la xarxa
d’instalAlacions educatives i culturals de les Illes Balears. Vull
recordar aquí que entre el 99 i el 2003 -ho ha dit ja el conseller-
es van invertir 52 milions d’euros. La previsió de despesa a final
d’any d’enguany ronda els 50 milions d’euros, i la previsió de

final de legislatura en el 2007 és que s’arribi als 105 milions
d’euros, el doble, el doble en inversió d’obra pública a centres
escolars. Crec que açò és una dada significativa. Ho hem repetit
per activa i per passiva, com ha dit el conseller, però sembla que
els hi costa entrar.

Vull fer també un petit repàs, molt breu, a alguns dels
programes que jo crec que són més interessants i que han rebut
crítiques també importants per part de l’oposició. Administració
educativa, noves tecnologies; el Govern de les Illes Balears
desenvolupa el pla Educa Illes Balears, transformant-se així les
Illes Balears en capdavanteres en la implantació de noves
tecnologies en l’àmbit educatiu amb la informatització dels
centres d’educació primària, allò que s’anomena aula
informàtica, amb l’aplicació de la intranet educativa, amb
l’impuls de l’administració electrònica per tal de promoure la
desburocratització, i amb la creació -açò és una eina nova-
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del sistema educatiu.

Ordenació, innovació i formació del professorat, també un
altre aspecte recurrent, un altre tòpic. Vull assenyalar la passa
important que s’ha fet amb un programa que nosaltres
consideram prou significatiu sobre la detecció d’alumnat d’alta
capacitat; només en dos anys s’ha augmentat fins a un 60% el
diagnòstic d’alumnes que tenen una alta capacitat, és a dir, entre
cometes, superdotats; només detectant aquest element es pot
actuar i extreure les potencialitats que aquests alumnes tenen.
Però ben igual s’ha potenciat l’estudi de llengua estrangera; s’ha
incrementat de fet més d’un 36%: respecte al 2002-2003, que hi
participaven 2 centres amb 340 alumnes, avui tenim 43 centres
i 3.427 alumnes; també és una dada significativa.

A l’àrea de necessitats educatives especials potser els
percentatges quantitatius no acaben d’entrar, Sr. Conseller; jo
ho repetiré percentualment, que és on un pot tenir la perspectiva
real del que es feia i del que es fa avui en dia: mestres
especialitzats, augmenten un 33%; mestres d’atenció a la
diversitat, augmenten un 18%; ajudants tècnics educatius,
augmenten un 37%; fisioterapeutes, augmenten un 29%;
intèrprets en signes, augmenten un 66%; i els mestres
especialistes en educació especial augmenten un 10,58%. Si açò
no és fer res en aquest camp, que vengui qualcú i que s’ho miri.

Ben igual que els equips d’orientació educativa i
psicopedagògica, on l’increment del personal dedicat als equips
d’atenció primerenca també és significatiu: entre el 2002 i el
2003 teníem 63 psicopedagogs; mentrestant teníem també 19
professors tècnics dedicats als serveis a la comunitat. Aquest
nombre de professorat s’ha augmentat en 76 i 25,
respectivament, el que suposa un 17% d’augment de
psicopedagogs i un 24% de professors tècnics.

Ben igual la compensació educativa, l’atenció a la diversitat,
un altre tòpic recurrent per part de l’esquerra. Els mestres
dedicats a l’atenció a la diversitat han augmentat un 23,52%
respecte a l’anterior govern. Els tallers dedicats a la
interculturalitat han augmentat un 124%, perquè després ens
diguin que no feim res quant a l’atenció a la diversitat. Centres
que estaven acollits a aquests programes el 2002 i el 2003, 21
centres; avui, el curs 2005-2006, en tenim 49, 49. 

Vull també assenyalar una novetat prou important que ja ha
sortit a altres plenaris però que crec que és interessant ressaltar-
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la: el programa d’atenció educativa domiciliària, en
colAlaboració amb ASPANOB i altres entitats socials, que
permet una atenció educativa particularitzada als fillets malalts
de càncer. Els programes d’intervenció socioeducativa tipus
Alter, ja s’ha dit aquí, Sr. Diputat, Sr. Riudavets: nosaltres
estam acostumats a fer feina de forma coordinada i conjunta
amb altres conselleries; jo entenc que vostès encara duguin el
clixé, el rodatge de l’anterior govern, on cada conselleria era un
compartiment estant, “no em toquis allò meu que jo no em
ficaré en allò teu”, però és que nosaltres aquí tenim una altra
manera de fer feina.

Formació de professorat. També s’han incrementat de 368
participacions en activitats de formació del professorat respecte
al darrer any del pacte, han passat de 10.987 a més d’11.500.
S’ha celebrat el primer fòrum per a la formació permanent del
professorat amb l’objectiu d’analitzar i valorar tots aquells
aspectes relacionats amb l’organització i el funcionament de la
formació permanent del professorat; s’ha impulsat un nou pla
2005-2006 amb l’objectiu d’avaluar com les activitats
formatives incideixen i produeixen canvis i beneficis a la
pràctica docent. Per tant jo crec que moltes de les crítiques que
vostès han volgut fer veure no són tals. 

Clama al cel que vostès no hagin fet absolutament cap
referència als estudis universitaris. Supòs jo que vol dir que
almanco el Govern de les Illes Balears en aquest camp ho està
fent bé, però jo voldria ressaltar algunes de les actuacions que
creim que són prou importants: finançament de l’estudi de dret
i econòmiques Gaspar Melchor de Jovellanos i el seu
equipament i els de serveis cientificotècnics; el finançament de
la implantació dels nous estudis de filologia anglesa; el
desenvolupament i la consolidació de l’Agència de Qualitat
Universitària... 

La Direcció General de Cultura. El pressupost -i vaig
acabant perquè se m’acaba el temps- el pressupost passam el
2003, pressupost tancat, 7.600.000 euros; 2006, 9.600.000
euros. No fa falta saber..., o ser enginyer. Política lingüística.
Persones que han aconseguit certificats de les diferents... El 99,
2.970; el 2005, 3.395. Per exemple, el COFUC, un altre
organisme també criticat: el 2003 tenia un pressupost
d’1.100.000 euros; el 2005..., per al 2006, perdó, acabarem amb
1.246.000 euros. 

És a dir, a mi em sap greu haver incidit tant en les qüestions
de les xifres, però crec que es feia necessari per tal d’obtenir la
perspectiva necessària quant a les crítiques que es fan a aquesta
conselleria. Nosaltres entenem que hem assistit a una repetició
de tòpics; ho hem vist a la comissió, ho hem vist a la
presentació dels pressupostos d’Educació i Cultura a principis
de mes, tòpics, tòpics típics, també, per altra banda, per part de
l’esquerra, que volen fer veure allò que les dades a la mà
desmenteixen. Les xifres de la Conselleria d’Educació canten;
és més, afinen en els problemes i en els anhels que els nostres
pares, els alumnes i la societat en general demanen. Són unes
xifres que suposen la consolidació de la iniciativa política que
el Govern del Partit Popular està desenvolupant a les nostres
illes, i per aquestes raons no veim de cap manera justificada la
sustentació de les esmenes a la totalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. En torn de rèplica té la paraula
la representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i diputades, bé, jo
crec que el Sr. Gornés s’haurà guanyat el cel o com a mínim un
lloc en el Partit Popular després d’aquesta defensa que ha fet
d’aquests pressupostos, perquè li he de dir que per tòpic vostè,
i per típic també vostè, per una raó, i és que jo m’ajustaré
exclusivament a una qüestió que crec que és molt important, i
és el que diuen els pressupostos. 

Si vostès volen donar-nos a l’oposició uns pressupostos més
clars, si a tot allò que se’ls demana ens donen la informació que
correspon, per ventura tendrem la mateixa que tenen vostès,
però com a mínim amb els pressupostos a la mà, els que han
entrat en aquest parlament, allò que diuen molt clar, i l’hi
repetiré per si de cas no se n’ha assabentat, és que el programa
421B és igual que l’any anterior. Aquest programa es dedica i
va adreçat a atenció de la diversitat, formació del professorat,
programes d’intervenció socioeducativa, programes d’educació
intercultural, atenció a la diversitat o per a l’alumnat amb risc
d’exclusió social. És igual, i a sobre es va retallar l’any 2004, ho
diuen les xifres, ho diuen les xifres.

En segon lloc el programa de transferències als ajuntaments
disminueix de forma molt considerable: d’1.427.685 euros en el
2005 passa només a 220.500 euros; això és una retallada
dràstica -ja s’ha dit- perquè els ajuntaments no duran endavant
la implantació de l’etapa de 0 a 3 anys, ni tampoc endavant
programes d’intervenció socioeducativa. Això ho diuen els
pressupostos, no s’ho inventa ningú, no és un tòpic ni un típic;
i si no presentin uns altres pressupostos.

En tercer lloc el programa 421C, de planificació educativa,
projectes d’innovació educativa, servei als centres de transport
i menjador, ajuts i beques, es manté el mateix pressupost,
gairebé és el mateix. La nova partida pressupostària per als
centres concertats és vera que està posada, o no?, ho diu el
pressupost, no ens ho hem inventat. Els pressupostos per fer
front a les despeses de manteniment dels centres públics també
hem dit que eren insuficients, la mateixa memòria ho diu, que
ja s’han gastat tots els doblers que corresponen a la quantitat
que es pressuposta per a l’any que ve. 

Sr. Gornés, aquests pressupostos són els que vostès ens han
donat; o és que vostè n’ha llegit uns altres? Allò cert és que amb
aquests pressupostos jo li voldria deixar molt clares dues coses;
una cosa és el que diuen els pressupostos; una altra cosa, si vol
una lectura més política, si vol, és dir-li que evidentment vostès
són del Partit Popular, nosaltres som d’un altre grup
parlamentari i faríem les coses diferents, i és evident que si no
estaríem tots en el mateix lloc, amb la qual cosa nosaltres faríem
una prioritat distinta, però jo li estic parlant del que diuen els
pressupostos. I en tercer lloc també li he de dir una cosa, Sr.
Gornés: que referint-nos a allò que és un pressupost que s’ha
presentat, nosaltres ens hem d’ajustar a allò que nosaltres, com
dic, podem interpretar de les dades i per tant de les quantitats
que se’ns donen; si després resulta que aquestes quantitats no
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són les reals el que hauríem de fer seria plantejar-nos i
presentar-nos, com dic, uns altres pressupostos, perquè si no
evidentment creen una forta contradicció.

Per tant i per concloure a mi m’agradaria que vostè també
s’ajustàs que, almanco al nostre entendre, no és un pressupost
que sigui (...), diríem, tant s’interessa per l’escola, que tampoc
no respon a unes necessitats, que jo vull recordar que no les ha
dit aquesta diputada ni els diputats de l’esquerra, sinó que les ha
dit també el diputat de la dreta, i a sobre també ho ha dit el
conseller d’Educació, i a més també s’ha dit en el congrés que
vostès varen fer; s’ha dit ben clar que hi ha elements
fonamentals de l’escola, problemes estructurals com és el fracàs
escolar, com és l’augment de població, com són molts d’altres,
que s’hi ha de fer front de manera clara i de manera contundent,
i si no entenen que la manera de fer-hi front és precisament
apostant per programes que realment facin prevenció de cara a
evitar el fracàs escolar i l’abandonament de l’escola,
evidentment molt malament, i un llenguatge totalment diferent
parlam vostès i almanco aquesta diputada que li parla.

Per tant i per això nosaltres presentam aquesta esmena a la
totalitat. Però m’agradaria, Sr. Gornés, que evidentment també
vostè s’ajustàs a la realitat d’aquests pressupostos perquè si no
jo entendré que allò que han fet vostès ha estat que a vostè li
han mostrat uns pressupostos diferents dels que ens han mostrat
a nosaltres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula, pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, l’Hble. Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, entre altres coses
perquè el tema està molt debatut i encara ens queden dos debats.
Però, Sr. Gornés, vull començar dient-li una cosa bastant
seriosa: vostè no anirà a l’infern perquè s’ha llegit perfectament
la lletania; ens ha repetit el mateix, una vegada i una altra, que
ens havia repetit el conseller, s’ho havia ben apuntat
perfectament i, bé, va repetint xifres intentant sempre i com a
últim objectiu atacar l’anterior govern.

Miri, faci el que vulgui, l’anterior govern es defensa tot sol.
Es defensa tot sol per la satisfacció que va crear dins els
ensenyants, la seva acció que enyoren, la ilAlusió que es va crear
i la participació que va ser capaç de donar. Potser tenia menys
recursos, és cert, però en va treure molt més profit, perquè vostè
a la seva intervenció ens ho ha dit: més cursos, més mestres,
més obres, més ordinadors, més de tot, més de tot. Escolti, i
com és que hi ha insatisfacció, llavors, en els centres? Només se
m’acudeixen dues possibilitats: o que ens enganin amb les xifres
o, pitjor encara, que ni gastant sàpiguen fer les coses bé.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula
pel Grup Parlamentari Socialista l’Hble. Sra. Rosa Maria
Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. Jo també seré molt breu, Sr. Gornés.
Jo estic d’acord amb els meus companys que m’han precedit:
vostè s’ha limitat a fer una relació d’inversions que jo no dubto
que siguin certes; algunes les hauré de comprovar, com ja hem
dit també amb els diners de les inversions, perquè a vegades
potser que estiguin duplicades, però realment no ha estat capaç
en absolut de relacionar aquestes inversions que vostè diu que
es fan, i que jo hi crec, amb el fet que solucionin vertaderament
els problemes. 

Quan nosaltres hem fer l’anàlisi, quan aquest grup
parlamentari ha fet l’anàlisi del pressupost, l’ha fet en funció del
que creiem que són els nostres problemes i el que podrien ser
les solucions, i així hem presentat les esmenes a la totalitat i a
la globalitat. Vostès no ens n’accepten en principi cap. Ara, el
que els dic és que vostès no han estat capaços de dir, amb
aquests diners que destinen a educació -650 milions d’euros,
que són molts de diners, per descomptat que sí, naturalment que
han de fer coses amb aquests diners-, exactament quins
objectius volen assolir, perquè jo, que m’he mirat molt bé la
memòria, resulta ser que hi ha objectius que no tenen partida
pressupostària i, a més, si et mires la de l’any passat resulta ser
que els que tenien tampoc no s’han acomplert, i vostè avui no en
parla, d’això, vostè el que diu és que hem apujat en això, en això
i en això, però això té relació amb els problemes que tenim,
realment?, o sigui, fer més cursos, més professors, té relació,
quan ens ha augmentat tantíssim el nombre de professors i el
nombre d’alumnes, té relació amb els problemes que tenim?, els
solucionarà?, perquè si vostès no són capaços de fer això, per
favor, llavors acceptin les nostres esmenes perquè nosaltres sí
som capaços de fer una relació entre els pressuposts i els
problemes que volem resoldre, i d’aquesta manera durant el curs
podrem comprovar si realment estan essent eficaços.

Per això crec que està perfectament justificada la nostra
esmena a la totalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr. Simó
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Em confés que som innocent d’haver
cregut o haver pensat que amb aquesta comparativa que jo he
exposat molt breument perquè haguérem pogut treure moltes
més xifres, podria haver posat algun grau de raó sobre els
arguments que hem vist aquí. No sé si aniré a l’infern o al cel,
però sé on som: som al Grup Parlamentari Popular, que defensa
un model educatiu de qualitat i que presenta uns pressupostos
que nosaltres entenem ajustats a la realitat que necessita el
nostre sistema educatiu aquí a les Illes.

Jo, després d’escoltar les intervencions del portaveu -ho he
dit abans i ho torn repetir ara- he tingut la sensació que s’han
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repetit massa tòpics: el tòpic que el Partit Popular només
defensa l’escola privada, que no feim res en formació de
professorat, que no dediquem esforços a la lluita contra
l’absentisme o el fracàs escolar, que són uns pressupostos
insuficients, que són uns pressupostos opacs, quasi subversius...
Tòpic i més tòpics que reflecteixen precisament la falta
d’arguments davant d’uns pressupostos contundents, uns
pressupostos que defensen una manera de treballar per la nostra
educació amb fets concrets, amb projectes i amb idees.

El professor Jesús Cotta, un professor d’ètica i de filosofia,
diu a un dels seus llibres titulat Topicario, que versa
precisament sobre els tòpics més comuns que feim servir a les
nostres conversacions quotidianes, que la mediocritat i la falta
d’arguments es detecta a partir del nombre de tòpics que
empram en el nostre parlar. Diu el professor Cotta que els tòpics
amaguen precisament missatges i significats contraris a allò que
realment volem dir. I jo avui he vist aquí que alguns grups
parlamentaris han abusat dels tòpics i han intentat dir el que no
veuen ni creuen.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies. Debat número 5, de globalitat. Agrupació
dels programes d’Educació 421A, 421B, 421C, F, G, H, 422A,
B, G, 423A i B. 

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 en el present debat, per la
qual cosa té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, hem presentat 15
esmenes a la globalitat en la línia exposada a l’esmena a la
totalitat expressada abans, i amb una clara intenció, tot i que
supòs que no ens n’admetran cap, de millorar aquests
pressupostos en els programes que més ho requereixen per fer
front a les necessitats i als reptes educatius de la nostra societat.

10 d’aquestes esmenes són de substitució i pretenen que la
prioritat pressupostària vagi cap als programes educatius en lloc
de a la realització de grans infraestructures, com són les
autopistes, que al nostre parer són innecessàries i no resolen el
problema. Per això plantejam una reorientació pressupostària
per millorar l’educació.

Plantejam, així, que en el programa 421A, direcció i serveis
generals, es destini una partida pressupostària concreta per
atendre l’aplicació de la normativa de conciliació de la vida
familiar i laboral del personal d’educació que, com saben vostès
molt bé, és el més elevat de tota la comunitat. També en aquest
programa, i amb la intenció d’incrementar les ajudes per a
serveis bàsics que han d’oferir els centres educatius públics, que
milloren la seva qualitat i atenció a les necessitats d’una gran
part de la comunitat educativa, proposam dues esmenes per
incrementar el pressupost per a les ajudes i dotacions per a

menjadors escolars, així com per incrementar els ajuts per a les
famílies quant al transport als centres educatius.

En el programa 421B, al qual donam una importància
cabdal, ja ho hem dit i ho hem repetit, no direm ja de què es
tracta perquè crec que és de tots els diputats que són en aquesta
cambra prou conegut, hem presentat dues esmenes de
substitució per augmentar de forma substancial les partides
destinades als ajuntaments, els quals, com he dit, han patit una
davallada impressionant -d’1.500.000 quasi en el 2005 passen
als 220.000 euros-, sobretot per poder dur projectes
d’intervenció socioeducativa i d’implantació d’escoletes
infantils com una necessitat d’aquesta etapa, fonamental per al
desenvolupament dels infants. És necessari augmentar aquestes
partides perquè els ajuntaments s’involucrin i se’ls facilitin les
actuacions per dur endavant programes també educatius
d’atenció a la diversitat. I 1 milió d’euros per incentivar les
escoletes infantils, com dic, en els ajuntaments, que siguin de
qualitat, públiques i amb criteris pedagògics clars.

Dins aquest mateix programa i a través d’una esmena
d’afectació pretenem que s’afecti 1 milió d’euros, ja que les
partides entenem que estan poc especificades i concretades i
nosaltres consideram que s’ha d’afectar aquesta quantitat per
dur endavant programes per atendre la diversitat i disminució
del risc d’abandonament del sistema educatiu, i fer-ho amb
actuacions en el mateix centre escolar com a sistema per
prevenir el fracàs escolar. Una altra esmena d’afectació: que es
destinin 300.000 euros de transferències corrents sense
especificar a assegurar ajuts a l’alumnat amb necessitats
educatives especials. 

En el programa 421C, una esmena d’addició per assegurar
una partida pressupostària per desenvolupar la Llei d’educació
d’adults, que com saben perfectament s’aprovarà a principis -
suposam- del 2006. Per altra banda també plantejam augmentar
els ajuts a les famílies amb necessitats econòmiques per a les
escoles infantils, així com afectar 300.000 euros de les
transferències als ajuntaments perquè duguin endavant
programes de garantia social.

En el programa 422G, de tecnologies i comunicació, tot i ser
un important objectiu d’aquesta conselleria ja hem dit que
mantenia el mateix pressupost que l’any anterior. Presentam una
esmena de substitució per augmentar la disponibilitat de noves
tecnologies en els centres educatius per adquirir equips per a
processos d’informació per a tots els centres públics.

En el programa 423A, de beques i ajuts, que es manté quasi
igual que l’any anterior, plantejam que s’augmenti la dotació de
beques i ajuts per a famílies amb baixos ingressos econòmics.
Entenem que és una obligació, que és intentar ajudar a aquestes
famílies que, com he dit, tots sabem perfectament que cada
vegada hi ha més exclosos, famílies excloses de tenir un sou
digne i per tant de poder fer front de determinades despeses.
Una altra esmena pretén afectar una partida mínima de 200.000
euros per a ajudes a les associacions de pares i mares dels
centres educatius perquè també es puguin implicar més i millor
en la colAlaboració entre pares, mares i escola. 

En el programa 423B, tot i que ha augmentat el pressupost
en el capítol 4 per al funcionament dels centres educatius en un
4,6%, nosaltres ja hem dit a l’esmena a la totalitat que el
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consideram insuficient i que per això presentam dues esmenes
de substitució, una per augmentar en 1 milió d’euros el
pressupost destinat al funcionament dels centres públics i a
evitar les situacions que s’han donat fins a l’actualitat per poder
afrontar aquestes despeses i per tant prevenir abans d’actuar, i
en aquest sentit aquestes dues esmenes s’han plantejat.

Totes i cada una de les esmenes plantejades pretenen
redreçar uns pressupostos que al nostre entendre han de servir
per millorar l’atenció a l’educació a les nostres illes i que s’han
de prioritzar per damunt de grans despeses en infraestructures
innecessàries. Per tant i per això esperam que n’aprovin
qualcuna, tot i que ja se’ns ha dit, almanco a la comissió, que no
n’acceptaven cap. 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 la Secció 11, incloses
en el present debat, per la qual cosa té la paraula el diputat Hble.
Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Com és evident, en aquests cinc minuts que em corresponen per
aquest debat de globalitat, és absolutament impossible fer una
defensa detallada de la quarantena d’esmenes que ha presentat
el nostre grup. Així, em limitaré a fer una exposició i una
defensa més o menys global. Però abans, permetin-me que
assenyali que davant la cita que ha fet un portaveu que m’ha
precedit del tal professor Cotta. Jo vull citar Shakespeare quan
diu allò d’una història plena d’enrenou i fúria que no significa
res, perquè açò és el que són els pressuposts del Partit Popular.

Bé, continuem. Tres són els eixos que poden traçar una línia
comuna a totes les esmenes presentades: defensa de
l’ensenyament públic, valoració de la funció docent i respostes
concretes als reptes concrets que ha d’enfrontar el sistema
educatiu de les Illes Balears. 

Demanam llavors, en primer lloc, la supressió del
subconcepte que reserva una partida destinada a subvencionar
les obres d’ampliació d’alguns centres concertats. Com ja hem
dit al debat anterior, pensam que l’ordre que al respecte es
tramita és manifestament ilAlegal i que, per tant, ha de ser
retirada. Per altra part, consideram que el Govern de les Illes
Balears té l’obligació de prestigiar l’ensenyament públic dins la
societat. Com ja vaig dir en un debat anterior, des de la mateixa
Conselleria d’Educació es llença el missatge que l’ensenyament
privat és de major qualitat, i açò a més de ser una falsedat, és
vergonyós que es promogui des de la mateixa administració. Per
capgirar aquesta situació, demanam en una esmena que
s’inverteixin 600.000 euros en un pla per aconseguir el prestigi
social que l’ensenyament públic es mereix. Però també cal que
es valori la funció docent en general, és important per a una
societat que la professió d’ensenyant tengui una alta
consideració social, i per aconseguir açò, a més de l’esforç dels
mestres i professors, que ja el fan, cal una implicació directa i
clara de l’administració educativa. Una esmena del nostre grup
pretén que la Conselleria d’Educació assumeixi aquest repte, es

comprometi en polítiques de valorització social de la funció
docent.

Una altra sèrie d’esmenes pretenen donar participació als
ensenyants en el disseny de la política educativa, així com
afavorir el coneixement mutu de les experiències pedagògiques
que es porten a terme als centres escolars, i per això demanam
la recuperació de la revista Quaderns d’educació, demanam
afectar una partida per publicar treballs dels ensenyants i
proposam que reservin 300.000 euros per a l’organització de
jornades on els docents puguin participar aportant la seva
experiència a fi de dissenyar el futur de la nostra educació.

També demanam en una altra esmena que es corregeixi el
brutal retall que l’oferta política de suport a l’educació infantil
de 0 a 3 anys, sense invertir en aquesta etapa educativa inicial
és impossible millorar el resultat de les etapes posteriors.

Parlant d’un altre tema, a comissió se’ns va acceptar
transaccionada l’esmena que proposava un pla d’actuació contra
l’assetjament escolar, el bullying, però en aquesta mateixa línia
demanam, que es creï als centres educatius la figura del
coordinador de convivència; alguns centres ja l’han posat en
marxa de motu proprio, amb excelAlents resultats i consideram
que s’ha d’estendre l’experiència.

La resta d’esmenes tot just les anomenaré amb el benentès
que pretenen donar un tomb significatiu a la política
d’espectacle i grans anuncis que fa el Govern de les Illes
Balears oblidant la quotidianitat de la tasca en els centres
educatius que es veuen abandonats per l’administració. Així,
demanam un pla seriós, més enllà de congressos
propagandístics, que impliqui tota la societat en la lluita contra
el fracàs escolar; demanam la signatura de convenis amb les
administracions locals per actuar conjuntament amb la
integració social de l’alumnat immigrant, així com de l’alumnat
amb risc d’exclusió social. Demanam més colAlaboració amb les
associacions i entitats corresponents per dur a terme polítiques
efectives adreçades als alumnes amb necessitats educatives
especials. Demanam un suport decidit a les associacions de
renovació pedagògica, un suport que de cada any és més minso
i més difícil d’aconseguir. Demanam un compromís ferm en
l’elaboració d’un nou mapa escolar, cada any en els pressuposts
això es fixa com a objectiu i en 3 anys, en 3 pressuposts, millor
dit, no han estat capaços de dur-lo a terme. Demanam un suport
econòmic decidit a les associacions d’ensenyament d’adults i un
impuls decidit, també, a l’Institut de Qualificacions
Professionals que aquest govern té hivernant.

Presentam, així mateix, un seguit d’esmenes de foment de
la formació professional, i proposam que en aquests pressuposts
es fixi el compromís del Govern d’aplicar als ensenyants les
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral previstes per
als funcionaris de la comunitat autònoma, ja sé, sabia d’avui
migdia quan m’han trucat els sindicats, que avui mateix s’ha
signat un acord en aquest sentit, de la qual cosa me’n felicit i,
per tant, aquesta esmena, que ara no puc dir quin número és, la
don per retirada, perquè ja s’ha arribat a un acord en aquest
sentit, cosa que crec que és molt positiu. El que també vull dir
és que demostra que no anàvem gaire desencaminats quan
demanàvem que açò es fes.
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Presentam, així mateix, esmenes per a l’ampliació de les
noves tecnologies en els centres educatius; de suport a les
associacions de pares i mares, un suport que creix ínfimament;
de suport a les sortides escolars, que en comissió se’ns va dir
que sí, que es faria; i d’obertura de centres en horari no lectiu,
un tema recurrent en el qual mai no s’arriba a actuar. I demanam
un suport decidit més enllà de la diferència i del color polític, a
les experiències educatives que porta a terme el Consell Insular
de Menorca, és a dir, el Pla 0-3 anys, els esplais familiars i
l’educació infantil en el medi rural, un suport decidit, que sigui
una altra administració que porta a terme programes educatius
sense tenir-ne cap obligació, hauria de ser un goig per a aquest
govern, per a la Conselleria d’Educació, i no una mena d’enveja
o d’enfrontament. Els demanam suport total i absolut.

I, gairebé per acabar, demanam dotació de personal
especialista per a suport a la immersió lingüística als centres, no
posen personal per fer això de la doble llengua, dos professors
per aula, doncs posin professorat de suport dels centres públics
concertats per afavorir la immersió lingüística. I demanam,
naturalment, un increment substancial de la migrada partida
d’educació a centres públics que té prevista aquest govern i que
no bastarà. 

En definitiva, no he anomenat ni de prop tota la llista
d’esmenes, n’hi ha moltes, però hem presentat totes aquestes
esmenes per corregir uns pressuposts que no responen a les
necessitats de l’educació. Si s’accepten les nostres esmenes, si
s’accepten, encara que s’acceptessin totes, no tindríem uns bons
pressuposts, perquè per això els hauríem de fer de nou, però sí
infinitament millors dels que ens ha presentat aquest govern.
Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Seguidament, passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El primer bloc d’esmenes que presenta el Grup
Parlamentari Socialista correspon al programa 421A, direcció
de serveis generals d’Educació i Cultura, on hi presentam 24
esmenes. En aquest programa hi ha una partida de 14,4 milions
d’euros, destinats a inversions reals, als quals voldríem fer una
esmena corresponent a infraestructures educatives per a la
construcció de 8 escoles infantils, 3 colAlegis públics i 1 centre
d’adults.

Igualment hi ha tota una sèrie d’esmenes, 9 concretament,
destinades a inversió en cultura per tal de rehabilitar d’edificis
i construir biblioteques, auditoris i teatres.

Una altra sèrie d’esmenes d’aquest mateix programa, una va
destinada de la dotació a la Secretaria General de la conselleria
per tal que es doti d’adequats sistemes d’informació que li
permetin acomplir amb les seves obligacions corrents d’una
manera més eficaç. Una altra va destinada a investigació sobre
la realitat educativa per tal que es facin uns estudis més seriosos

que els que s’han fet enguany. Una altra partida també destinada
a les reparacions necessàries, una partida de 30.000 euros,
derivades dels actes de vandalisme soferts pels centres educatius
sostinguts amb fons públics. 

En el programa 421B, d’ordenació, innovació i formació del
professorat, hi ha una esmena per a elaboració de materials
didàctics als diferents nivells educatius, una altra per a
l’organització de jornades d’intercanvi didàctic i reunions de
professorat d’acolliment lingüístic i de coordinadors lingüístics
dels centres, un element important en la situació actual que
tenim. Dues esmenes destinades a formació del professorat, una
de caire més general, a la compareixença del Sr. Conseller es va
dir que s’augmentava aquesta partida però no hem pogut
esbrinar on era l’augment. I una altra destinada a la realització
de programes de capacitació del professorat sobre noves
tecnologies aplicades a l’educació. Dues esmenes relacionades
amb l’escolarització de l’educació infantil, una per tal que es
realitzin estudis destinats a conèixer la realitat, i una altra
directament d’ajudes adreçades a les corporacions locals, com
a entitats que tenen una de les funcions bàsiques en aquesta
etapa educativa. I dues esmenes més, una destinada a
incrementar les ajudes a les entitats de renovació pedagògica, i
una altra a subvencionar íntegrament les aules externes per a
alumnes de secundària en situació de conflicte o absentisme
escolar, especialment en el municipi d’Alaior.

Passem a parlar de les esmenes del programa 421C, de la
Direcció General de Planificació Educativa i Centres. Les tres
són d’addició, una destinada a l’elaboració del mapa escolar de
les Illes Balears, reiteradament anunciat per als anys 2006-2010;
i dues relacionades amb l’educació d’adults, s’ha aprovat
recentment aquesta nova llei de persones adultes que està en
tràmit i, per tant, la necessitat de dotar una partida per a
l’aplicació de la nova llei de persones adultes i una altra també
en la mateixa línia, per a dotació informàtica als centres
d’educació d’adults.

Al programa 421F sobre polítiques i actuacions en matèria
universitària, finançament de l’Institut d’Avaluació i Qualitat
del Sistema Educatiu per tal de realitzar les feines necessàries
per al procés de convergència europea que es du a terme. Al
programa 421G, d’ordenació de la formació professional, una
sèrie d’esmenes dedicades a l’intercanvi d’experiències
didàctiques, a l’elaboració d’un pla de renovació informàtica i
metodologia, als centres de formació professional, programes de
cooperació amb els ajuntaments per als treballs a realitzar per
l’Institut de Qualificacions Professional, per a l’elaboració d’un
pla de difusió i promoció de la formació professional que
s’havia fet en altres anys, i una altra destinada a la colAlaboració
entre les conselleries que d’alguna manera incideixen com la
Conselleria de Formació i Treball.

A inspecció educativa per al foment de la formació i
l’intercanvi d’experiències i reunions entre inspectors; al
programa de beques i ajuts, una esmena destinada a la formació
musical i teatral, i una altra per a les associacions de pares i
mares.

Al programa 423B, d’altres serveis de l’ensenyament, una
esmena al programa de reutilització de llibres i material didàctic
per avançar en la gratuïtat dels llibres de text, i una partida de
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2,2 milions d’euros destinada a augmentar el pressupost de
funcionament de centres corrents, tan deficitari darrerament.

Per acabar, al programa de tecnologies de la informació i la
comunicació, augmentar l’ús de les noves tecnologies al sistema
educatiu i també al programa 421G per al finançament de
programes d’obertura de centres fora d’horari escolar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosch. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula, senyora diputada.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Començaré la intervenció dient que una volta mirades totes les
esmenes que han presentat els grups polítics, tan sols un,
l’esmena 9274 del programa 421A de la Direcció i serveis
generals d’Educació i Cultura, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, hem pogut fer, i si vostès ho accepten, una
transacció, on proposaríem un límit econòmic de 12.000 euros
per a l’estudi sobre les causes del fracàs escolar i pla de mesures
per prevenir-ho.

Tota la resta d’esmenes, m’han de creure, no les podem
acceptar de cap manera, per diferents motius. 

Quant a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, al programa 421A s’han presentat
3 esmenes i el motiu de no acceptar-les és perquè creim que ja
estan dotades suficientment. Al programa 421B, no ho entenc,
ho he repassat diferents vegades, i totes les esmenes que vostès
han fet tenen dotació suficient per poder assolir els objectius
que ens havíem proposat, per tant, tampoc no les podem
acceptar. Al 421C, l’esmena 8753 seria necessari aclarir quin és
l’objecte de la subvenció, ja que del text de la proposta no es pot
identificar, també haurien de saber que si es fa referència a
l’educació preescolar hauríem de tenir en compte que
intervenen altres conselleries i, si es fa referència a l’educació
infantil, els he de recordar que aquest ensenyament és gratuït i
que ho és gràcies a les polítiques del Partit Popular, encara que
de vegades els molesti que així ho hagi fet. Al programa 423A,
en relació a l’esmena 8738, la partida que vostès proposen és
insuficient i, a més, hi està prevista una dotació de major
quantitat. Al 423B, l’esmena 8641 no la podem acceptar de cap
manera, només voldria recordar que sense compta l’IBISEC es
destinen 590 milions d’euros l’any, hauríem de recordar la
quantitat que s’hi destinava fa tres anys, mirin-s’ho.

En relació amb les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, al programa 421A, d’aquest programa ja
hem demanat si acceptarien la transacció. Del programa 421B
he de fer una puntualització, a l’esmena 9266, ja que el
programa 421 ja té crèdit adient per afrontar aquesta acció, si es
considera oportú i, per altra banda, no hi ha concepte 64000 al
programa 423B. També dir que en aquest programa hi ha
esmenes per tal de donar suport a diferents programes o plans
del Consell Insular de Menorca, creim que ha de ser el mateix
consell qui ha de ser capaç de finançar els seus propis projectes,
com ara no, el que sí hauria de fer és saber, pactar o dialogar

amb el Govern. Al programa 421C fan esmenes per tal de
transferir escoles infantils a la Conselleria d’Educació i Cultura,
en aquest moment no es considera oportuna aquesta
transferència, també van tenir el moment i tampoc no ho van
fer. La 9304 i la 9316 que fan referència a un pla de mesures
urgents per fomentar el coneixement i el prestigi de
l’ensenyament públic, que n’hem parlat moltíssim, creim que no
és necessari prendre mesures de foment d’allò que ja existeix i
que únicament es nega des d’una posició de victimisme
malentès. Tampoc no s’entén la urgència. Al programa 421G,
l’esmena 9278, la baixa que proposen no es pot admetre al
programa, ja que disposa de crèdit adient. Quant al programa
422, si es considera adient la figura de coordinador, es crearà
previ els estudis que es duguin a terme des de l’observatori. A
la 9288 es troba en fase de negociació, i si arriba a un acord
s’habilitaran els crèdits necessaris. 

Quant a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, al programa 421A s’hi han presentat 25 esmenes i la
majoria fan referència a rehabilitació i noves construccions, el
que passa és que a la majoria, la baixa que es proposa posaria en
perill el pagament de les escoles fetes pel pacte, n’hi ha d’altres
que si d’acord amb el mapa escolar fos necessari al centre, seria
l’IBISEC dins la seva programació qui ho faria, qui ho
executaria. Així i tot dir que a moltes de les esmenes la quantia
que es proposa és del tot insuficient. Al programa 421C, per a
l’elaboració del mapa escolar, creim que no és necessària la
partida, ja que el faran els mateixos tècnics de la conselleria. A
l’esmena 8969 creim que els mateixos objectius es poden assolir
des del subconcepte 6400. Al programa 423A, beques i ajuts, la
partida d’alta disposa ja dels crèdits adients per a aquest objecte,
per tant no la podem acceptar. 

I, per acabar, perquè veig que el temps s’acaba, només
voldria tornar a dir el que ha dit el conseller, que els pressuposts
aquest any són els pressuposts que responen a les necessitats de
les Illes Balears, crec que és important, tenir en compte les
necessitats, ja és hora de tocar de peus a terra i fer el que els
ciutadans necessiten.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. López. 

Passam al debat núm. 6 de globalitat, d’agrupació de
programes de cultura 455A, 455B, secció 71, Institut d’Estudis
Baleàrics i empresa de dret públic 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 d’Esquerra Unida i Els
Verds. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hem presentat 16 esmenes a la
globalitat amb la intenció de millorar els pressuposts de cultura
i de política lingüística, programes de gran calat i d’importància
a la nostra societat. Entenem que s’han de redreçar els
pressuposts tal com ja hem esmentat al debat de la totalitat.
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Al programa 455A de cultura hem presentat dues esmenes,
majoritàriament generals, ja que són uns pressuposts on hi ha
una gran quantitat, concretament més d’un milió d’euros,
destinat a inversions immaterials del famós 64000, tan criticat,
per cert, pel Partit Popular i, per tant, sense especificar quines
actuacions es duran a terme. Per altra banda, la partida
pressupostària destinada a transferències a famílies i
institucions, també és molt important, són 500.000 euros que
tampoc no tenen prou especificat el destí. Per això, la gran
majoria d’esmenes presentades en aquest programa són de
substitució amb pressuposts del mateix programa, que afecten
el mateix programa prioritzant l’augment del pressupost que es
destina a la fundació pública per a la música, en aquest cas, o
també augmentar la dotació al Teatre del Mar, en lloc de fer
tantes transferències a empreses privades. Entenem que s’han de
potenciar les iniciatives existents, públiques o en colAlaboració
amb altres institucions de reconegut prestigi i d’important ressò
social. Les transferències sense especificar es poden convertir
en una repartidora cultural, la qual cosa no té res a veure amb
una gestió dels doblers públics i de cultura per a tots els
ciutadans.

Per altra banda, destinar més pressuposts i així augmentar
les partides, per a la conservació i la divulgació dels béns del
patrimoni històric, artístic i cultural; també una altra esmena per
millorar les instalAlacions i els centres dependents de la Direcció
General de Cultura o augmentar l’adquisició de béns del
patrimoni històric, artístic i cultural de les Illes Balears o
millorar el funcionament d’aquests centres pel que fa als
aspectes de divulgació, científics i de serveis públics. 

Es tracta, amb tot aquest seguit d’esmenes, d’apostar per a
la millora dels centres públics de la mateixa conselleria, en lloc
de destinar una part tan important del pressupost a inversions
immaterials que no se sap exactament la seva destinació.
Millorem els centres de cultura públics i facem d’aquest tema
un eix bàsic de la política cultura i també, per què no dir-ho, de
la política turística, ja se n’ha parlat abans.

Presentam dues esmenes de substitució i amb dedicació de
pressuposts d’una altra secció, concretament de la secció 17 per
a actuacions molt concretes que poden millorar la tasca cultural
a l’àmbit de les illes d’Eivissa i Menorca. Una esmena per
iniciar la construcció dels conservatoris de les illes d’Eivissa i
de Menorca, i una altra esmena per transferir a l’Ajuntament
d’es Castell, a Menorca, l’adquisició del Teatre Salon i la seva
reforma i impedir així que es perdi aquest espai teatral tan
important per a aquest indret i per a tota Menorca.

Respecte del programa 455B, de planificació i normalització
de la llengua, presentam, 5 esmenes, ja que una esmena va ser
acceptada a comissió. Tres esmenes de substitució dins el
mateix programa per les raons esmentades a l’anterior programa
que ja hem explicat. Les inversions immaterials són prou
elevades, quasi un milió d’euros, i les transferències a famílies
i a institucions sense ànim de lucre són quasi un milió d’euros
també, mentre que les transferències als ajuntaments són
escasses, concretament 31.000 euros. Així, plantejam destinar
més pressupost al Consorci de foment de la llengua catalana, el
COFUC, perquè a través d’aquest consorci es dugui endavant
una part important de la política lingüística. També volem
destinar més pressupost a les transferències als ajuntaments per
poder dur endavant actuacions i programes de normalització

lingüística. Es tracta de potenciar les actuacions bàsicament a
les administracions públiques pel que fa a la normalització
lingüística i que facin de l’administració un exemple i un
referent clar. A més, el control de la despesa és més clar i més
transparent.

També presentam 3 esmenes d’afectació a aquest programa.
Una pretén que s’afectin 300.000 euros del subconcepte 48000,
transferències a entitats i a famílies, per destinar el pressupost
a programes de suport d’entitats socials per fomentar l’ús de la
llengua catalana, així com una esmena d’afectació de partides
del 64000 d’inversions immaterials que entenem que s’haurien
d’afectar per assegurar la realització de campanyes per al
foment de l’ús de la llengua catalana.

Aquests pressuposts, ja ho hem dit, són poc clars i en un
percentatge elevadíssim no sabem exactament a què es destinen.
Nosaltres proposam que aquestes esmenes es reconsiderin per
part del Partit Popular per redreçar aquesta situació i, sobretot,
a una gran feina perquè la normalització lingüística sigui un eix
bàsic de la política del Govern i que sobretot es faci en
colAlaboració amb les entitats públiques, bàsicament ajuntament,
que creim que poden ser un exemple bo per a tots els ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. En segon lloc, passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula el Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Tal i com he advertit al debat de totalitat de les esmenes als
programes educatius, no podré fer una anàlisi de cada una de les
esmenes de cultura i llengua, a més tenint en compte que també
hi ha les adreçades a l’IBISEC i a l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Així, em limitaré a exposar les que consider més significatives
i enumeraré la resta.

Començaré per política lingüística. No vendrà de nou a
ningú que al nostre parer actualment no hi ha una política de
normalització lingüística, hi ha, això sí, una direcció general de
política lingüística que es dedica a repartir diplomes, assistir a
congressos i, en definitiva, a beneir el retrocés de l’ús social de
la llengua que promou el Govern i que el conseller no ha notat
perquè es mou en uns ambients on no es nota, pel que ha dit
abans. Per tant, per capgirar aquesta tendència, aquesta política
regressiva, hem presentat una llarga llista d’esmenes. Proposam
que s’afectin 3 milions d’euros per a la posada en marxa d’un
pla de mesures urgents de normalització lingüística, un pla de
xoc, que redreci en la mesura possible el declivi de la nostra
llengua que es fomenta des d’aquest govern. Però per si això no
basta, vull relacionar, simplement relacionar, les mesures
concretes que també proposam mitjançant les esmenes
corresponents: suport al Pla de dinamització lingüística dels
municipi d’Eivissa, suport al Pla de normalització lingüística
del Consell Insular de Menorca, potenciació de la xarxa de
centres i punts d’autoaprenentatge de la llengua catalana que
aquest govern deixa morir, suport a la normalització lingüística
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a l’administració local, colAlaboració en normalització
lingüística amb l’administració estatal a les Illes Balears, suport
a la normalització lingüística de l’activitat comercial, suport a
la normalització lingüística del personal d’hoteleria, pla de
difusió de la llengua catalana entre la població estrangera,
suport a la normalització lingüística de les organitzacions
sindicals i empresarials, suport a la normalització lingüística de
la xarxa sanitària, suport a la normalització lingüística de
l’activitat esportiva, convenis de colAlaboració amb entitats que
treballen per la nostra llengua, etc., etc., etc.

En definitiva, un amplíssim ventall de mesures que
permetrien, si més no, iniciar altra vegada la recuperació de la
nostra llengua, perquè moltes d’elles varen ser efectives en el
govern anterior, quan el PSM en tenia la responsabilitat i que
aquest govern simplement ha eliminat.

Però no s’esgoten ni molt menys en política lingüística les
nostres propostes, en política de recuperació patrimonial
presentam dues esmenes referides a la recuperació de
l’emblemàtic Pati de sa Lluna d’Alaior. No vull negar, i des
d’aquí, ja ho vaig fer en comissió, ho he fet també, felicitar el
Govern de les Illes Balears actual per la compra d’aquest
edifici, és de justícia dir-ho, supòs que l’anterior govern també
feia comptes compar-ho, però no hi va arribar a temps, aquest
govern ho ha comprat i cal felicitar-lo pel fet, però no basta amb
la compra. Per açò presentam dues esmenes, una de simbòlica,
per un euro, que simplement demana la signatura d’un consorci,
la creació d’un consorci; l’altra ja afecta doblers, per a la
rehabilitació, que naturalment els altres dos participants del
consorci, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
d’Alaior, també hi haurien d’aportar.

En aquest mateix àmbit de rehabilitació d’edificis, proposam
afectar també partides pressupostàries per a la rehabilitació de
dos edificis de Manacor, el Quarter dels Sementals, així m’han
dit que es deia, que és ara l’actual seu de l’escola de mallorquí,
i el Convent dels dominics.  Així mateix hem presentat un
seguit d’esmenes que demanen que s’augmentin
substancialment les inversions per a adquisició de béns
museístics destinats al Museu de Mallorca, Museu de Menorca,
Museu Arqueològic d’Eivissa, Museu Puig des Molins i Museu
Etnològic de Muro. Per altra part, demanam una actuació
decidida per millorar les condicions de l’Arxiu del Regne de
Mallorca.

I en una altra línia, però dins aquest mateix àmbit, demanam
la transferència al Consell Insular de Menorca, que sí ho vol i
així ho reclama, de la gestió del Museu de Menorca i de la
Biblioteca Pública de Maó. A l’anterior govern hi havia hagut
un procés molt avançar en aquest sentit, i em sembla que sense
més assumptes s’hauria de finalitzar encara que fos per aquest
govern.

Entrem ara en una altra temàtica. Dins aquest debat de
globalitat també es tracten les esmenes, com he dit, que afecten
l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’IBISEC. Pel que fa referència
a l’Institut d’Estudis Baleàrics, vull assenyalar que quan el
Govern de les Illes Balears va decidir abandonar l’Institut
Ramon Llull, no entraré si amb motiu o no, crec que li va venir
molt bé, aquest institut que era per a la promoció exterior de la
llengua i la cultura catalana, se’ns va vendre que la mateixa
tasca la faria l’Institut d’Estudis Baleàrics, encara estam

esperant. Per tot açò presentam una esmena, entre d’altres, que
bàsicament proposa que des d’aquest institut es recuperi
l’esperit de cooperació amb la resta de terres de parla catalana
i que es promoguin convenis de colAlaboració amb els governs
dels territoris de parla catalana per realitzar conjuntament una
tasca efectiva de promoció internacional de la nostra llengua i
cultura.

Passem ara a parlar de les esmenes que hem presentat a
l’IBISEC, són totes elles esmenes d’afectació que pretenen
comprometre fons per a obres que s’han oblidat,
injustificadament ajornat, o conscientment obviat. Val a dir que
vista l’execució dels pressuposts del 2005, no tenim gaire
confiança en què es puguin dur a terme, sobretot perquè
enguany el pressupost amb 29 milions (...) de 55, però bé, ja ho
veurem. És a dir, que són un seguit d’obres que consideram
importants i que aquest Govern no preveu fer de moment. Nou
centre de primària a Binissalem, dos nous centres de primària a
Llucmajor, un a les urbanitzacions i l’altre en el poble, nou
centre de primària a Sant Lluís, nou institut de secundària a Es
Castell, un tercer institut de secundària a Ciutadella, reforma
integral de l’edifici de l’Escola d’Art de Maó, nou institut de
secundària a Manacor, nou institut de secundària a Son Ferriol,
edificis nous per als conservatoris de música a Maó i Ciutadella,
etcètera. Tot això acompanyat per un pla integral de supressió
de barreres arquitectòniques i un altre pla de renovació de les
infraestructures esportives dels centres escolars. 

En definitiva, crec que són mesures per millorar els serveis
educatius, mesures per millorar la política lingüística i la
projecció cultural.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets.

Finalment, passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Començaré per la defensa de les esmenes de l’Institut d’Estudis
Baleàrics. Presentam tres esmenes, una referida a incrementar
els pressuposts destinats a reunions, conferències i cursos. Si la
funció de l’Institut d’Estudis Baleàrics és la promoció i
dinamització de la llengua i la literatura de les nostres illes,
pensam que la partida destinada a aquest capítol és insuficient
i per tant, proposam incrementar-la. D’altra banda, totes les
activitats de promoció del llibre en català, l’edició de
publicacions locals, la producció pròpia en arts plàstiques, el
foment de grup de música locals, així com els ajuts a
companyies teatrals, pensam que s’ha de fer d’una forma
descentralitzada. Per açò proposam dues esmenes de
transferència als ajuntaments i als consells de la promoció i
cultura de les Illes Balears.

En el capítol de biblioteques, pensam que la creació literària
i la publicació editorial és   extraordinària i és necessari renovar
el contingut de les nostres biblioteques amb una bona política
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d’adquisició de material bibliogràfic. Per açò mitjançant dues
esmenes proposam la compra de llibres, tan a la Biblioteca de
Palma com a la Biblioteca de Maó. D’altra banda també existeix
dèficit de demanda en biblioteques públiques i per açò
proposam la dotació d’una biblioteca a Son Sardina de Palma.

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

Els centres i cases de cultura són llocs d’irradiació, foment
i difusió i la seva activitat és d’una inestimable importància i
per tant, proposam incrementar la partida destinada a reunions,
cursos i conferències a la Casa de Cultura de Palma. I d’una
altra, la programació i manteniment del Centre de Cultura de
Can Ventosa a Eivissa.

En el capítol de restauració i rehabilitació d’edificis
d’interès, sabem que els pobles de les Illes Balears són rics en
béns d’aquesta naturalesa i que moltes vegades se n’han perdut
per manca d’una política de prevenció, adquisició i rehabilitació
d’aquest patrimoni. Per tant, mitjançant una esmena proposam
la recuperació dels molins del Pla de Ses Salines. 

La gran riquesa en el patrimoni immaterial, els testimonis
orals que es transmeten de generació en generació, són d’una
fragilitat extraordinària i per açò pensam que s’ha de recuperar
aquest patrimoni des de les instàncies més pròximes. Per tant,
proposam amb dues esmenes la transferència als ajuntaments i
consells per a actuacions en la recuperació d’aquest patrimoni
immaterial.

Sobre la fonoteca. Pensam que la colAlecció
d’enregistraments sonors és un capítol massa oblidat i que en els
darrers anys fins i tot se suprimí les ajudes per al manteniment
d’aquesta fonoteca. Per tant, proposam també una esmena de
dotació per a aquest apartat.

A l’apartat d’arxius, proposam que l’Arxiu del Regne de
Mallorca, pel seu valor històric i pel seu contingut, necessita de
la seva constant millora en les infraestructures i destinats a l’ús
general. Per tant, també proposam una partida complementària.

En el capítol de planificació i normalització de la llengua.
En primer lloc pensam que és d’un interès primordial, per a la
seva integració, el coneixement de la nostra llengua per part de
fillets i filletes nouvinguts el més ràpidament possible, com un
element bàsic per a la seva integració social. El coneixement,
però sobretot l’ús de la llengua catalana per part dels infants
d’origen estranger o de parla diferent a la nostra, mereix tota la
nostra atenció. Per això proposam també una partida per
incrementar aquesta dotació.

D’altra banda una altra partida va destinada a programes per
a la difusió de la llengua catalana en els ambients laborals i en
institucions oficials. El treball de normalització i integració
lingüística no s’acaba en l’àmbit escolar, és més, potser és en el
món adult allà on es fa més difícil el procés d’aprenentatge i ús
de la nostra llengua. Les majors resistències no vénen

precisament dels infants, sinó principalment dels seus pares i de
l’entorn social. Per açò és bàsica una política activa en els dos
àmbits més decisius, en el món laboral d’una banda, la indústria
turística, el comerç, etcètera, però també en les institucions. És
cert que a nivell local s’ha fet un gran esforç per normalitzar
l’administració, ara fa falta anar una mica més enllà i insistir
també en l’administració perifèrica de l’Estat i en
l’administració de justícia i altres camps. En aquest sentit
proposam una altra esmena per incrementar la partida i destinar
una partida econòmica a la difusió del català en ambients
laborals i institucionals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosch. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me sap
molt de greu, però realment se va fer una transacció a la
comissió que se va aprovar per unanimitat, però a part d’aquesta
no ha estat possible acceptar-ne d’altra perquè realment, des del
nostre punt de vista, no s’aguanten. 

Ara per ara no consideram adient augmentar el pressupost
per a l’adquisició de béns del patrimoni històric, artístic i
cultural de les nostres illes i en tot cas pensam que quan arribi
el moment es podran habilitar les dotacions per a aquest objecte.
No podem admetre la baixa que proposen per a la transferència
als ajuntaments d’Es Castell per a l’adquisició del Teatre (...) i
la seva reforma. El mateix, en tot cas si l’Ajuntament d’Es
Castell ho vol plantejar directament, també la conselleria ens
consta que ho estudiarà.

No compartim la seva opinió referent a què els pressuposts
destinats a les necessitats de normalització de la nostra llengua
siguin escassos, tot el contrari Sr. Riudavets. Els resultats del
COFUC en matèria de promoció lingüística en aquests dos
darrers anys són realment palesos. Quant a les ajudes al suport
a la normalització lingüística a les administracions públiques
locals, pensam que si n’és el cas i s’estima adient es podran
habilitar les dotacions necessàries en aquest sentit.

En referència a la transferència que ens proposen per a la
gestió del Museu de Menorca pel Consell Insular de Menorca,
igualment com també la gestió de la Biblioteca Pública de Maó,
li he de dir que dissortadament aquesta comunitat no té
competències, de moment, per a aquest tema.

Referent al Consorci del Pati de Sa Lluna d’Alaior, disculpin
la meva ignorància, però realment no acab d’entendre què
pretenen fer vostès amb 1 euro de dotació pressupostària.
Segurament hi deu haver un error, però no l’he pogut detectar.

Referent a l’esmena que afecta la millora de l’Arxiu de
Mallorca, dir que enguany i jo crec que això és una molt bona
notícia, l’Estat a través de l’1% ha arribat a un acord amb aquest
Govern i començarà a pagar la reforma de l’Arxiu. Per tant, jo
crec que ens podem donar tots per satisfets.
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Referent a l’esmena sobre normalització lingüística a
l’àmbit escolar. Tampoc podem admetre la baixa i a més,
consideram que no és justament una mancança de normalització
de la llengua catalana allò que es dóna en els centres docents.

Quant al suport econòmic al Pla de dinamització lingüística
d’Eivissa, dir que si els ajuntaments d‘Eivissa, Sant Antoni,
Sant Josep, o qualsevol ajuntament de la nostra comunitat,
igualment com els consells insulars, fins i tot l’administració
estatal, ho solAliciten, realment se podrà estudiar l’oportunitat i
les fórmules de colAlaboració.

Quant a la potenciació i extensió de la xarxa de centres i
punts d’aprenentatge de la llengua catalana. Dir-los que en
aquest sentit el COFUC du una magnífica tasca, sense necessitat
realment de la partida que reflecteixen vostès a la seva proposta.

Respecte al suport de la normalització lingüística de
l’activitat comercial, del personal d’hoteleria, de les
organitzacions sindicals, associacions empresarials, dir-los que
també aquesta és una activitat que es podrà dur a terme dins el
capítol 4 del programa.

Quant al Pla de difusió de la llengua catalana a la població
estrangera. És una tasca, torn insistir, que s’està fent d’una
forma molt efectiva, tan a la direcció general, com també el
propi COFUC.

Quant al suport a la normalització lingüística a la xarxa
sanitària. Dir-los que la Conselleria de Salut proveirà aquesta
matèria a càrrec del seu propi pressupost, igualment que la
Conselleria de Presidència, respecte l’activitat esportiva.

Quant als convenis que proposen per la colAlaboració amb
entitats que treballen per la normalització lingüística. Dir-los
que dins el marc de l’execució, a la vista dels (...) plans
d’aquestes entitats i de la coincidència amb els de la conselleria,
es decidirà la conveniència i l’oportunitat de signar els
esmentats convenis.

Referent als nous centres educatius a Binissalem, Manacor,
Llucmajor, Son Ferriol, Sant Lluís, Es Castell, Ciutadella; la
reforma integral de l’Escola d’Arts de Menorca; el Conservatori
Professional de Música i Dansa de Maó; el de Ciutadella; la
nova ubicació de l’Escola d’Adults de Maó; l’ampliació de
l’Escola d’Adults de Ciutadella; l’adequació de l’espai comú de
l’Institut (...) Llevant i Pasqual Calvó. Dir-los que el Pla de
renovació i millora de les infraestructures esportives dels
centres educatius públics de les Illes Balears, l’IBISEC a partir
del préstec obtingut, ja reserva i pressuposta l’import total per
a totes les obres que emprèn, no una simple anualitat. Aquestes
obres, si n’és el cas, se duran a terme dins el marc de la
programació d’inversions pròpies de l’IBISEC, d’acord amb el
mapa escolar vigent.

I referent a les esmenes sobre eliminació de barreres
arquitectòniques en espais educatius públics. Dir-los que
aquestes obres es duran a terme dins el marc de la programació
d’inversions de l’IBISEC, com totes les comentades
anteriorment. Però a més, insistir en què l’IBISEC du endavant
una política molt concreta de supressió de barreres
arquitectòniques, complementària a qualsevol actuació a un
centre.

Respecte la subvenció per a la fonoteca que proposa el Grup
Parlamentari Socialista. Dir-los que a hores d’ara està integrada
dins la Biblioteca Pública de Palma i per tant, com a servei de
la pròpia administració autonòmica, no pot ser subvencionada
per la comunitat autònoma. 

Les esmenes que fan referència a transferències als
ajuntaments per a actuacions a favor del patrimoni immaterial.
Dir-los que en tot cas es podria estudiar de forma molt concreta
la seva oportunitat. 

Les altres esmenes que proposen per a l’adquisició de béns
museístics per part del Museu de Menorca, l’Arqueològic
d’Eivissa i el de Muro. Dir-los que aquests museus ja disposen
de les dotacions adients per a la seva pròpia programació.

Quant a la compra de llibres...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Feliu, si és tan amable vagi acabant.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. A la Biblioteca Pública de Palma, la
Biblioteca Pública de Maó realment és una qüestió necessària.
I enguany també, jo crec que és una altra bona notícia, a través
del Ministeri d’Educació i Ciència s’ha arribat a un acord
bilateral allà on el Govern de l’Estat fa una inversió important
per a la compra de llibres a totes aquelles autonomies que es
comprometen i que firmen aquest tipus de convenis. I així ho
farà aquest Govern.

I per acabar, referent als programes de difusió de la llengua
catalana. Dir-los que un dels objectius d’aquest programa
pressupostari és justament aquest, el foment i la difusió de la
llengua catalana, per la qual cosa l’afectació la trobam del tot
innecessària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu.

Passam al debat número 7 de totalitat i de globalitat, secció
14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Secció 05,
Consell Econòmic i Social. Empresa pública 82 Centre Balears
a Europea i les empreses servei públic 02 Parc BIT i
Desenvolupament. Empresa 06 caib Patrimoni SA i empresa
pública 07 Balears Innovació Telemàtica SA.

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument perquè aquí
són únicament tres esmenes parcials les que presenta el nostre
grup. La primera fa referència al CES (Consell Econòmic i
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Social), és l’esmena 8698 i el que demanam és l’aportació de
100.000 euros més per al bon funcionament del Consell
Econòmic i Social perquè pensam que du a terme una tasca molt
important i que és important que estigui ben dotat.

Després les altres dues esmenes. Una és l’aportació d’1
milió d’euros destinats a la Universitat de les Illes Balears, és
una transferència cap a la Universitat, dins els programes, en un
cas de recerca i desenvolupament tecnològic i l’altra
d’innovació tecnològica.

Això són les esmenes que presentam des del nostre grup.
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 Socialista a les
seccions incloses en el present debat. Té la paraula... l’havien
posat en tercer lloc, però no sé si és... Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, las políticas de fomento en la investigación,
desarrollo e innovación representan claves fundamentales para
conseguir elevar la calidad de vida de todas las personas y por
tanto, para ganar el futuro, puesto que de ellas depende
sensiblemente la competitividad de las empresas, la
cualificación de los profesionales y la calidad de los productos
y servicios que utilizan habitualmente los ciudadanos, lo que
directa o indirectamente determina su bienestar social presente
y futuro. Sin duda, la inversión en I+D+I incrementa la
productividad y genera crecimiento a largo plazo. 

De hecho, multitud de estudios confirman la importancia de
la inversión en estas áreas, en el crecimiento de la
productividad, tanto a nivel de empresa como a nivel agregado.
Diversos estudios en Estados Unidos y en la Unión Europea
sugieren que un incremento de 1% en el stock de conocimiento,
a su vez incrementa la productividad entre un 0,5 y un 0,25% a
largo plazo. Además las políticas de I+D+I contribuyen a
generar más empleo y de mayor calidad, tanto de forma directa,
dado que los sectores de alta tecnología e intensivos en
conocimiento tienen tasas de crecimiento de empleo mayores
que las de los sectores tradicionales y crean empleos de mayor
calidad, más cualificados y mejor remunerados. Como
indirectamente, dado que la investigación, el desarrollo y la
innovación tienen efectos positivos sobre la productividad de
otros sectores.

Estos datos son más que relevadores para asegurar que es
necesario hacer un esfuerzo en esta materia, si queremos tener
una economía basada en el conocimiento y así conseguir
aumentar los niveles de competitividad. Pero para ello Sr.
Conseller, es necesario que estas políticas sean estratégicas y
vertebradoras de la sociedad, que se perfilen como auténticas
políticas regionales en relación al PIB en el contexto nacional,
europeo e internacional. Que se coordinen y complementen con
las políticas y programas nacionales, europeos e internacionales
y que el marco legal y reglamentario se revise para conciliar las

necesidades emergentes y de gestión, con los compromisos de
transparencia, efectividad y eficacia.

Sr. Conseller, esta introducción demuestra por qué nuestro
grupo ha presentado la enmienda a la totalidad a su conselleria.
Nada de lo que he comentado se cumple en estos presupuestos.
Desde que asumió la responsabilidad en estos temas, su actitud
ha sido la de cubrir el expediente. En el fondo a usted no le
interesa mucho el tema de la innovación y se demuestra en el
porcentaje que destina a esta área, el 0,73% del presupuesto
global de la comunidad. ¿Sabe cuál es la trayectoria en este
sentido de los presupuestos? En el año 2003 un 0,63%, en el
2004, un 0,73, en el 2005 bajo al 0,60 y este año sube al 0,73%,
lo máximo que ha conseguido desde que usted gestiona estas
áreas. No ha sido capaz de destinar el dinero que necesitan
nuestra comunidad para salir de la cola en estos tema y
seguimos a la cola Sr. Conseller. Hasta ahora a usted siempre le
había venido bien la cifra del 0,25 del PIB que destinábamos a
temas de I+D+I, pero ahora hay nuevos datos, ahora el dato es
del 0,28%. Solamente se ha incrementado en 3 centésimas de
nuestro Producto Interior Bruto destinado a temas de
innovación. 

Me llama la atención que en la comisión cuando se debatió
este tema, la portavoz del Partido Popular decía que había sido
un gran avance. ¿Realmente cree usted que ha sido un gran
avance aumentar 3 centésimas en 3 años, cuando se supone que
tenemos que alcanzar unos niveles como mínimo de la media
nacional? Pero es más, llama la atención cuando la directora
general de Innovación presentó en Ibiza el II Plan de
Investigación, Desarrollo e Innovación dijo que este plan iba a
poner a las islas a nivel europeo. A nivel europeo Sr. Conseller,
la media es del 2% del PIB que se destina. ¿Usted cree
sinceramente que con un porcentaje, un incremento..., se destina
el 0,73% del presupuesto se va a conseguir llegar a la media?
Para llegar a la media nacional que es del 1,05% se tendría que
incrementar el presupuesto, como mínimo, en un 15%. Y sin
embargo Sr. Conseller, no se incrementa ni mucho menos eso.
Pero es más, conseguir alcanzar el nivel europeo, que desde
luego es un abismo a día de hoy para esta comunidad,
representaría duplicar ese 15%.

Por lo tanto Sr. Conseller, yo creo que lo que se tiene que
hacer es poner los pies en el suelo y no solamente ser realistas
con lo que tenemos a día de hoy, sino dedicar lo que se merece
esta comunidad en estos temas y a día de hoy se merece un
mayor incremento en cuanto a presupuestos para poder salir de
esta situación. En caso contrario, estamos abocados a seguir
estando a la cola a nivel nacional y por supuesto a nivel europeo
la meta es totalmente inalcanzable. Por lo tanto Sr. Conseller,
este presupuesto que usted nos plantea a día de hoy tiene más
que motivos para replantearse su retirada y pretender aumentar
e incrementar las partidas destinadas a todos los programas que
en temas de I+D+I tiene su conselleria. 

Pero nosotros también hemos presentado enmiendas a la
totalidad a las sociedades públicas BITEL, Parc BIT y Centre
Balears a Europa. ¿Y por qué lo hemos hecho? Mire, para
ustedes el Parc BIT es una urbanización que hay que vender,
única y exclusivamente. Además los hechos lo demuestran, han
vendido un solar valorado en una importante cantidad
económica a una fundación de carácter religioso, concretamente
los Legionarios de Cristo de Monterrey, para que hagan ahí dos
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colegios, privados por supuesto. Y además llama la atención que
digan que bueno, están dentro del Parc BIT porque van a tener
un nivel en informática muy elevado. Sr. Conseller, la prensa lo
recoge así, o por lo menos la prensa recoge que usted dijo estas
palabras. 

¿Qué ocurre? Que eso le ha supuesto a usted no poder
acceder a las ayudas y subvenciones que desde el Ministerio de
Ciencia y Tecnología se da los parques tecnológicos, porque no
cumple con los requisitos y porque el objetivo del Parc BIT, un
centre tecnológico en donde se instalarían empresas que
tuvieran un carácter basado en nuevas tecnologías e innovación,
deja de cumplirse. Usted lo único que quiere de Parc BIT es que
se convierta en una urbanización, en un centro empresarial que
le de un rendimiento económico al Govern, nada más. Por lo
tanto Sr. Conseller, ha perdido una oportunidad de oro con el
Parc BIT.

Y parecido ocurre con BITEL. ¿Sabe qué pasa? El
incremento del presupuesto de BITEL es exclusivamente en
gastos de personal y va destinado a lo que es la cita previa. Por
cierto, un servicio que a las personas de esta comunidad no crea
que le agrade mucho, entre otras cosas porque antes era más
fácil llamar al centro de salud y muchas veces se daba la cita el
mismo día. A día de hoy te la dan pera uno o dos días, incluso
hasta tres días de espera. Por lo tanto, no se crea que en este
caso ha sido gran avance, a la gente le gustaba más el trato
directo con el centro de salud en el que tienen su médico de
cabecera. Por lo tanto, Sr. Conseller BITEL tampoco tiene esos
objetivos marcados y no tiene ese presupuesto que se supone
que tendría que tener una empresa de soporte tecnológico al
Govern balear.

En cuanto al Centre Balears Europa, destina menos dinero
que el año pasado. Y además, lo dice la memoria y dice que
tendrá que recurrir a aportaciones exteriores para poder llegar
a los objetivos planteados. ¿Y este es el centro que nos tiene que
poner en Europa y nos tiene que tener en comunicación y donde
tiene que haber esa relación directa con todo lo que sucede?
Está claro que es algo más que tienen que tener, porque tienen
que tenerlo, no lo van a quitar, pero que seguramente se lo
replantearían.

Como ve Sr. Conseller, se lo he dicho, nuestros argumentos
para poder presentar esta enmienda a la totalidad a los
presupuestos, sobretodo de la Conselleria de Hacienda,
Economía e Innovación, están basados sobretodo en estos
temas. Insistimos, para nosotros son sumamente importantes. Si
seguimos así no conseguiremos absolutamente nada de lo que
supone avanzar en una sociedad y sobretodo destinados a unos
sectores que cada vez tienen más problemas, me refiero por
ejemplo al tema del turismo y que de continuar así nos veremos
abocados a una economía cada vez más frágil y desde luego que
no se merecen nuestros ciudadanos.

Me queda poco tiempo, tengo que hacer el debate a la
globalidad también en este apartado, lo haré en plan general.
Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas..., por cierto
tengo decirle una cosa y llamarle la atención. En el año 2003 se
aprobó una enmienda que se suponía que se tenía que realizar el
año 2004, la instalación de una antena en Formentera, ¿se
acuerda Sr. Conseller? Año 2005, casi 2006 y la antena de
Formentera todavía no es una realidad, dos años y pico para una

antena de Formentera. La verdad es que ha debido ser muy
complicada la instalación de este tema. Y también había otra
enmienda el año pasado que planteaba la necesidad de abrir
oficinas de telecentros en todos los municipios destinados, para
poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. No se ha
hecho nada de esta enmienda, nada. Por tanto, dos de las
propuestas que se hicieron en estos dos años, una en julio era
para agosto, me imagino que me dirá que será para el 2006,
quedan pocos días, espero que se cumpla...

(Remor de veus)

Esta en ello, llevamos dos años en ello. El día que se
inaugure le prometo que voy a ir con usted a inaugurarla porque
esta antena merecerá la pena.

En cuanto a las enmiendas que presentamos este año, van
fundamentalmente dirigidas a la investigación. Si no somos
capaces de crear un centro de investigación, incrementando el
número de investigadores, incrementado el número de becas
pre-doctorales, incrementado las bolsas de viaje para que
nuestros investigadores se puedan formar en el extranjero,
difícilmente conseguiremos crear esta base que necesitamos.
Pero también presentamos enmiendas relacionas con el tema de
la innovación. Usted sabe que es la empresa la que debería
llevar esta sección, la innovación y que es complicado
introducir a las empresas en estos temas. La única manera es
con mucho apoyo institucional y a través de subvenciones y con
mucha información, Sr. Conseller. Aquí vino el secretario
general de Política Científica a presentar las Becas Torres
Quevedo en la Cámara de Comercio, los empresarios no la
conocían, no sabían que existían estos medios. Yo pienso que
tiene que haber una información por parte de la conselleria
encargada de estos temas, para facilitar este tipo de becas y para
que se puedan conocer.

Lo mismo ocurre con la formación. Es muy importante. Su
conselleria tendría que ser transversal, de hecho afecta a todas
las consellerias si uno quiere. Aquí todo el mundo en todas las
consellerias pretenden hablar de temas de I+D+I, el conseller de
Turismo lo ha hecho, el conseller Fiol lo ha hecho y
seguramente todos podrían hablar de estos temas. Pero fíjese, en
Educación es donde más hace falta y tenemos una carencia muy
importante en todos los temas de infraestructuras en nuevas
tecnologías. Únicamente si somos capaces de poner las
herramientas, seremos capaces de que los jóvenes de nuestra
comunidad puedan acceder a estas nuevas tecnologías. Pero
también las personas mayores. A día de hoy tenemos una brecha
digital importante...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, acabo. Y esta brecha, la única manera de poder
subsanarla es con un plan de alfabetización digital dirigido hacia
un sector de la población que no ha tenido la suerte de nacer en
el mundo en que hoy en día nos movemos.

Por lo tanto, Sr. Conseller, está claro que esta conselleria a
usted, no sé por qué motivo, no le hace mucha gracia, la tiene
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porque a veces uno tiene que tener responsabilidades que le
tocan, como ocurre en otros ámbitos de la vida, pero lo que sí
está claro es que su responsabilidad en este aspecto es muy
importante y, de hecho, de seguir así, es su tercer presupuesto,
ahora no puede recurrir ya ni a la anterior legislatura ni a nada,
es su responsabilidad continuar y no continuar, iniciar políticas
vertebradoras en temas de innovación que permitan a esta
sociedad salir de la cola en la que a día de hoy nos encontramos.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, en
aquesta secció únicament hem presentat una esmena per instar
la conselleria a millorar la recepció dels canals en llengua
catalana que s’han vist alterats des de la reestructuració de
freqüències a conseqüència de l’entrada en funcionament d’IB3
televisió. 

Aprofitaré el torn, si m’ho permet, Sr. President, per fixar
posició respecte de l’esmena a la totalitat que ha defensat la Sra.
Abascal, anunciant el vot afirmatiu per dos motius. Primer,
perquè ha fet una exposició jo crec que molt interessant i ens ha
convençut, per tant li donarem el vot favorable; i segon, perquè
em permet dir que el fet de no haver presentat una esmena a la
totalitat no és perquè ens vulguem dur bé amb el conseller
d’Hisenda i Pressuposts que és el que maneja els recursos, sinó
simplement perquè se’ns va transpaperar, i, per tant, fèiem
comptes esmenar-li i fer èmfasi en la política pressupostària. La
Sra. Abascal ha parlat sobretot d’innovació, amb tota la raó del
món, però jo crec que també mereixia una estirada d’orelles el
conseller d’Hisenda, que ha estat capaç de dissenyar una
política pressupostària que en tres anys de pressupost ha
endeutat aquesta comunitat autònoma en més de 600.000
milions de pessetes, per tant, vagi aquesta estirada d’orelles en
forma de vot afirmatiu a l’esmena a la totalitat que ha
substanciat la Sra. Abascal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
moltíssimes gràcies per les seves intervencions que crec que en
general han estat molt breus, però no per això menys
interessants, i com que si lo bueno, breve, dos veces bueno, ho
hauran d’aplicar vostè. 

Respecte de les dues esmenes d’Esquerra Unida, en el tema
del CES, encara que serà el grup parlamentari que fixarà
posició, jo crec que ara hi ha la renovació dels òrgans de
govern, del seu president i de tota la junta del CES i que hem

d’esperar, abans de fer una major dotació econòmica, a veure el
seu programa i veure les seves necessitats, perquè crec que
aquesta aportació de 100.000 euros serà insuficient, no és un
tema de quantitat, sinó que crec que han de ser les noves
persones que integrin el CES les que ens fixin un poc les seves
necessitats i ho tendrem molt present durant tot l’any que ve.

Pel que fa al tema de la universitat, evidentment es dóna
suport a la universitat de forma important en tots els temes
d’I+D+I i evidentment un dels darrers acords és donar-li, a
través del programa I3, nous investigadors i, per tant, en aquest
sentit, sí que es van fent aportacions i sí continuam en aquesta
línia, i ja fixarà el grup la posició.

Respecte de la intervenció del Sr. Sampol, que és molt breu,
bé, fa una justificació que hagués volgut presentar una esmena,
aprofita l’ocasió, jo no vull defugir aquest debat, però dir-li que
entre l’opinió del Sr. Sampol i l’opinió d’Standards & Poor’s,
que ens ha revalidat la qualificació de l’any passat enguany, a
pesar de l’endeutament que mai no hem amagat, a pesar de
l’endeutament futur, ens continua donant una doble A positiu,
l’emissió d’endeutament a Europa la va qualificar amb doble A
positiu, també, La veritat és que la seva opinió és molt
respectable, però les persones professionals i independents no
tenen la mateixa opinió que vostè, la qual cosa és lògica perquè
la seva opinió, com la meva, és partidista, per tant crec que cau
pel seu pes.

En el tema de la recepció dels canals en llengua catalana des
de l’emissió d’IB3, aquesta competència l’hem passada, a través
d’IB3 que ha fet un contracte amb Tradia, i es millora a
moltíssimes zones de totes les Illes la recepció de TV3 i Canal
33. Si hi ha alguna zona, a pesar que no ho duim ara
directament, on no arribi en condicions, com que el conveni
firmat amb la Generalitat catalana ens obliga a aquest tema, ho
recollirem per fer l’aportació necessària.

Jo crec que la política pressupostària és seriosa i així la
qualifica una agència independent d’enorme prestigi, que era la
mateixa que usaven vostès.

Respecte de l’aportació de la Sra. Abascal, del Partit
Socialista, dir-li que amb la filosofia coincidim totalment, la
importància de l’R+D+I, la importància per la competitivitat, hi
coincidim totalment, l’únic tema és que vostè sempre és de
paraula i mai de realitats, i aquest govern és a l’inrevés, fa
realitats i tal vegada ho explica molt menys, perquè no tenim
necessitat i perquè les xifres sempre ho demostren; és com la
marxa de l’economia, les xifres ens demostren que va millor que
abans.

Diu que jo particularment vaig a cobrir l’expedient en aquest
tema. Però crec que les xifres són claríssimes, del que dedicaven
vostès a R+D+I i el que dedica aquest govern, i d’una forma
totalment clara, espanta una mica dir-ho. Als programes de
recerca, l’increment respecte de l’any 2002 és d’un 233%,
d’1.791.000 euros a 4.185.000, cap programa pressupostari no
ho ha tengut, des d’un 1.791.000 de l’any 2002 a l’any 2006
tendrà 4.185.000. El programa 542B, d’innovació l’any 2002
tenia 1.735.000 i passa a 4.313.000, un increment del 248%. Diu
que anam a cobrir l’expedient, abans que sí tenien un nom d’una
conselleria única d’Innovació i Energia, bé també energia, eren
també ganes de posar noms a les conselleries, aquí tal vegada és
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dins una conselleria amb un àmbit més gran d’aplicació, però
precisament perquè es maneja el pressupost, se li dóna una
prioritat total, i els increments són brutals. El Pla de ciència i
tecnologia ho demostra, entre l’any 2005 i 2008 els increments
que tendrem en aquestes polítiques.

Vostè em diu, la xifra és a l’inrevés, diu que en tres anys
nosaltres hem pujat 3 dècimes i vostès en un any. Exactament
a l’inrevés, Sra. Abascal, no confongui els termes, em sap molt
de greu perquè crec que és un tema que hi hauria d’haver
coincidències. De l’any 2002, de l’any 2000 vostès dedicaven,.
Vostès no, la comunitat autònoma, sobre termes de PIB era el
0,24%, l’any 2003, tres anys després era 0,25, havien pujat una
dècima. Quan vostès varen arribar al govern érem la segona
comunitat autònoma de la cua, i quan el varen deixar érem la
darrera, però és igual, continuam a la darrera. En un sol any
nostre, el 2004, les dades del 2004 hem passat del 0,25 del 2003,
0,25, s’acaben de publicar ara mateix, al 0,28; és a dir l’any
2004, quan l’any 2003 era un 0,25, en un any ha passat damunt
el PIB al 0,28, en un sol any nosaltres hem millorat tres
dècimes. Però això no és per tirar coets, no ho és, a pesar que
vostès per pujar una dècima varen estar tres anys, jo no estic
content, i l’objectiu, amb un any, l’any 2004 hem estat la segona
comunitat que més ha incrementat en termes relatius damunt el
PIB, és a dir amb un creixement d’un 14%, però són unes xifres
que estan molt malament, i hem de lluitar per anar millorant, i
per això feim un pressupost que quan vostès, a la Direcció
General d’R+D+I durant aquests quatre anys seus, hi varen
dedicar 17.500.000, nosaltres a aquesta direcció general
dedicarem 50 els propers tres anys, el període 2005-2008, ho
multiplicam moltíssim.

El conjunt del Pla de ciència i tecnologia preveia
d’inversions de 122 milions d’euros. Però a pesar de tot això,
l’important esforç que nosaltres feim és conjuntar-ho amb el
tema empresarial, cosa que vostès mai no varen entendre i per
això no varen aconseguir. Nosaltres en el Pla de ciència i
tecnologia feim objectius (...) en aquesta primera fase, almenys
en el 0,40, que és un objectiu prudent, però volem arribar al
0,40% del PIB, és a dir, com a primer objectiu a l’any 2009 hem
d’arribar al 0,40. Està molt enfora del tema europeu, però també
hem de dir que la societat de Balears és una societat de serveis
i que té uns paràmetres distints en temes d’investigació.

Com hem aconseguit en aquest any 2004 fer el canvi en el
tema d’innovació, de 3 dècimes, quan vostès amb tres anys tan
sols van aconseguir pujar una dècima? Bé, doncs, si l’increment
és de l’entorn productiu va ser d’un cent per cent, és a dir, les
bones relacions amb el sector empresarial l’explicació de tots
els temes de recerca en el sector empresarial, la divulgació dels
incentius fiscals, és a dir, fer apostar el sector empresarial, al
sector privat, ens va dur a aquesta pujada de 3 dècimes. Es va
donar, perquè vegi que no me pos mèrits, l’increment es va
donar bàsicament dins el sector productiu que a l’any 2004 va
incrementar les seves inversions en R+D en un cent per cent;
mentre que a l’entorn científic, a l’entorn públic, l’increment va
ser molt correcte, d’un 20%. Perquè vegi quines són les
realitats, que les xifres la desmenteixen totalment en aquest
sentit.

Sí que reconec que som a la cua i que farem feina per sortir
de la cua. Evidentment, tenim una possibilitat, perquè
Extremadura va totalment a l’inrevés, és a dir, del 0,60 ja està

en el 0,40, que ja sé que és model que a vostès els agrada, el
d’Extremadura. Per tant, està en un decrement total i en aquesta
línia doncs tal vegada puguem sortir de la cua, però el que me
preocupa és, com vostè diu, la competitivitat i mai que aquesta
part de la recerca, del desenvolupament, de les noves
tecnologies, de la societat de la informació es pensi que és un
tema de tràmit.

En aquest sentit, me deia també el tema del Parc Bit, que ho
volíem convertir en una urbanització. Escolti, vostè me posa
l’exemple d’un solar que tenia la qualificació de zona escolar i
vostès han fet tres aprovacions, durant el govern anterior es
varen fer tres aprovacions i aquesta parcelAla es va dedicar a
aquests temes. Evidentment, no s’ha de justificar la venda
d’aquesta parcelAla amb res de noves tecnologies perquè té la
qualificació distinta, tots els solars del Parc Bit, així com hi ha
una zona residencial per a habitatges, que ni vostès han venut
cap solar ni nosaltres hem venut cap solar perquè no hem
considerat oportú que hi hagi habitatges en el Parc Bit, però
estan qualificats, tant quan vostès governaven com nosaltres
governàvem també hi havia la qualificació d’una zona escolar.
I evidentment, quan hi va haver qualcú interessat per treure, per
comprar aquest solar de la zona escolar, doncs es va treure un
concurs públic perquè es presentàs qui volgués i es va treure un
concurs públic i es va presentar aquesta fundació, que jo
desconec aquest origen que vostè diu que té, és a dir, no és el
que figura als estatuts que nosaltres tenim, però no ho vull dir.

No confonguem, és a dir, el Parc Bit té un excelAlent
desenvolupament en temes de noves tecnologies, tenia un solar
de 70.000 metres dedicat al tema escolar; hi ha hagut un grup
interessat en la seva compra, es va fer un concurs i que no té res
a veure amb l’altre tema que vostè diu. Perquè el Parc Bit és un
instrument on es fa una magnífic punt, com a xarxa d’antena
tecnològica, i l’empram en aquest tema; cada dia hi ha més
empreses de sectors de noves tecnologies, més empreses
d’investigació que van allà i que ens demanen. Igual que l’èxit
de la incubadora d’empreses que quan vàrem arribar estava
pràcticament buida i ara no ja no hem pogut complir la darrera
petició que tenim i que haurem d’ampliar. O sigui que anam en
la línia correcta i la dedicam al que ha de ser el Parc Bit, és a dir
que en aquest sentit no tenim cap dubte cap on hem d’anar i que
creim que sí que es desenvolupa el tema de foment de les noves
tecnologies, de foment de ser un parc tecnològic en innovació.

Del Centre Balears Europa, sí que nosaltres som molt
rigorosos amb els doblers públics i per tant li dedicam el
pressupost que consideram necessari, si a un moment determinat
perquè hi ha més empreses privades que s’hi involucren doncs
això fa que reajustem el seu pressupost i crec que no mereix, en
la meva opinió cap crítica almenys, o si aquest és el motiu de
l’esmena als pressuposts, m’alegra molt de veure que nosaltres
som capaços de trobar socis privats que volen fer aportacions al
Centre Balears Europa.

Me deia també el de BITEL, aquí sí que tenim la diferència
de concepció. Evidentment, BITEL no serà una empresa que
faci competència al sector privat i vostès l’empraven per a això;
és a dir, nosaltres sí que aquí no volem que BITEL faci una
competència al sector privat, és a dir que no es dediqui al camp
de noves tecnologies, en aquest apartat no anirà per aquesta
línia.
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Bé, jo damunt el tema de la cita prèvia sanitària, vostè la
critica, diu que no té acceptació. No és la percepció que tenim,
continuarem investigant, però els resultats, la rapidesa, es fa el
control de rapidesa de la cridada telefònica, de l’agilitat del
sistema i fins ara la informació que teníem era totalment
correcta en aquest tema.

Per anar acabant, la instalAlació de l’antena a Formentera,
dir-li que falta el darrer, primer tema que ens trobam, que duim
més de nou mesos que l’Ajuntament de Formentera no ens dóna
la llicència d’obres i és el darrer tràmit i, a part de passar per la
comissió, que ens queda per poder-la fer, és a dir, depenem en
aquest cas per una llicència d’obres de l’Ajuntament de
Formentera. Sí que s’ha de dir que els terrenys on s’ha de
construir, bé, estaven involucrats en el tema d’una herència que
s’havien de posar d’acord, està molt enrevessat, és a dir, en
aquest sentit està molt més complicat del que esperàvem amb
aquesta gestió i que ara estam en mans d’una altra administració
i que, evidentment, no sofrirà més aturada que el moment de
tenir la llicència d’obres per part de l’Ajuntament de
Formentera. Per la qual cosa, serà benvinguda qualsevol
colAlaboració que tenguem en aquest sentit, però jo crec que ben
aviat la tendrem.

En el tema de la transversalitat, el cas d’educació. Educació,
dins el Pla de ciència i tecnologia, té previst dedicar-hi 33
milions d’euros també a temes de recerca. El Pla de ciència i
tecnologia, a diferència de l’anterior Pla de recerca, pla
d’innovació, era un pla totalment únic i exclusiu d’una
conselleria; aquest pla inclou, amb annexes, les actuacions de
tota la resta de conselleries, funciona la Comissió
Interdepartamental i evidentment funciona el bloc de govern en
totes les actuacions d’aquest tipus. És a dir que sí que hi ha la
labor de coordinació i sí que es fan en aquest apartat.

Beques Torres i Quevedo, ja que n’ha fet menció, jo no
voldria recordar la desgraciada visita del secretari general de
Política Científica a Balears, per la qual va demanar excuses ell
i m’ha tornat reiterar fa pocs dies. Evidentment, li havíem ofert
una colAlaboració, per la importància que consideram d’obtenir
beques d’aquest tipus, que si poguessin fer una preassignació
d’una sèrie de beques a Balears, li vam fer una proposta
d’aquest tipus i va ser rebutjada per poder fer una difusió,
sabent que tendríem algunes beques Torres i Quevedo, però
evidentment estam convençuts que seria bona aquesta política,
que, en aquest sentit sí que estaríem d’acord a fomentar; el que
passa és que no sempre en el Ministeri d’Educació i Ciència es
tenen les coses clares.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Rosselló, té la
paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt breument, nosaltres hem presentat una esmena per
incrementar la despesa del CES, de 100.000 euros, i a una altre
partida detrec de la secció 19, també 60.000. Bé, el Sr.

Conseller diu que ara es farà el canvi de president i de
consellers, així que es podrà saber més bé l’any que ve el que es
necessita. Me tem que ells sense canvis ja saben el que
necessiten, és evident que el CES necessita més ajuda, més
suport i crec que hagués estat un detall tenir en compte alguna
d’aquestes esmenes. Després presenten la seva memòria en
aquesta casa cada any, tot són lloances, el discurs del president,
el discurs de tothom per la bona feina que fan, etcètera, però
després es vol que aquesta feina la facin quasi per amor a l’art.

Jo crec que l’actitud que té el Govern amb el CES és un poc
la mateixa que té en tot el que seria l’entramat de participació
social i ciutadana, que és molt magra. I bé, és una llàstima que
s’hagi d’esperar a l’any que ve, que tenien l’ocasió senzillament
d’aprovar una esmena nostra, una de no sé quant, de 180, no
haguéssim fet la revolució i bé, almanco hagués estat un detall
per part del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, no hi ha debat possible amb el
conseller, perquè l’afirmació que el Govern s’ha endeutat en
600.000 milions de pessetes no és ni una crítica partidista ni
subjectiva, és una realitat matemàtica i per tant objectiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sra. Patrícia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, es curioso, pero fíjese,
en los informes que han elaborado tanto el CES como el Centre
de Recerca de Sa Nostra destacaba que había necesidad de
invertir en dos aspectos: la innovación y la educación. Quiero
decir que tan mal no vamos nosotros en la crítica hacia su
presupuesto cuando dos organismos competentes y de prestigio
reconocen la misma necesidad que estamos diciendo nosotros.
Y no me vale, sinceramente, Sr. Conseller, que usted me hable
del año 2002, del año 2003, estamos en el 2005, a punto de
iniciar el 2006, ¿usted cree que realmente a los ciudadanos les
preocupa lo que pasó hace tres años? Yo creo que ese discurso
de ustedes de volver atrás, de volver siempre al pasado ya
resulta un poco tópico, como decía un diputado del Partido
Popular antes, ese sí que es un discurso tópico, porque los
ciudadanos lo que quieren son soluciones de ahora para el
futuro, no estar viviendo siempre el pasado. Llega un momento
en que ya es, sinceramente, aburrido, porque, por mucho que
queramos ir hacia atrás no vamos a poder hacerlo, por lo tanto
la realidad a día de hoy es que el porcentaje que se destina a los
temas de investigación, desarrollo e innovación del presupuesto
de la comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular es
muy baja. Y usted no lo puede negar, un 0,73%, Sr. Conseller;
es que eso es una realidad matemática, o sea las cifras las



3954 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 2 / 20 de desembre del 2005 

 

podemos interpretar pero en este caso no puede haber ningún
tipo de interpretación, es lo que hay y así de claro. Y así poco se
puede hacer.

Fíjese, hablemos de realidades; ustedes tenían que haber
presentado el segundo Plan de I+D+I para el año 2005-2008, lo
han presentado hace dos meses, llevan casi un año de retraso; no
sabemos nada de la valoración del anterior plan, no sabemos los
objetivos que se hayan podido cumplir, aquéllos que no se
hayan conseguido, aquéllos que se hayan incorporado en este
segundo plan, no lo sabemos. Y en una pregunta, hace tiempo
ya se lo dije, es necesario para elaborar un segundo plan saber
qué se ha hecho en el primero, porque si no poco se puede
conseguir. Y así estamos, Sr. Conseller, un año de retraso.

Usted sabe que tanto en las nuevas tecnologías como en
temas de investigación, desarrollo e innovación el tiempo es
oro, y lo que hoy es moderno o es nuevo mañana es algo
totalmente obsoleto, y en estos temas hay que estar muy encima.
Y la única manera, en principio, de poder hacerlo es
básicamente destinando dinero, que es como se consiguen las
cosas. ¿Usted cree que Japón no se preocupa en destinar,
digamos, más recursos a estos temas, o Estados Unidos o países
de la Comunidad Europea? Está claro, pero ¿qué ocurre? Que
nosotros, y le digo una cosa, por primera vez llegó un gobierno
a este país, España, que realmente le preocupan los temas de
investigación y desarrollo, tiene un secretario de política
científica que vino aquí, que a usted le dice que se disculpó,
pero que nosotros entendemos que su visita fue muy interesante,
que ha ofrecido crear aquí un centro de referencia en turismo y
ocio. Eso sí, un proyecto independiente, un proyecto que no
pueda ser manipulado por el Govern balear, eso que quede
claro; que eso no tiene ninguna intención de que ocurra, lo que
no va a hacer es poner dinero Madrid para que luego ustedes
consigan hacer lo que realmente les gusta, que es muchas veces
manipular las cifras, y eso lo vivimos en el tema de turismo
continuamente. Por lo tanto, hay predisposición desde Madrid
para poder hacerlo, hay predisposición para poder explicar todo
lo que desde Madrid se está haciendo. Y no me diga usted que
es que a veces se ponen pegas, creo que en este caso, Sr.
Conseller, Madrid está dispuesto a colaborar y lo está
demostrando, con lo cual la crítica a Madrid está totalmente
fuera de su sitio en este caso.

En cuanto al tema de conseguir el 0,40. Eso es una realidad,
fíjese, o sea no estábamos hablando del nivel de Europa ahora
-Europa, le recuerdo, un 2% del PIB, 0,40-; usted dice que si es
que antes estábamos, solamente se incrementó una décima, le
recuerdo que en ese momento no había las transferencias de
sanidad, cuando se recibieron el incremento del PIB fue mayor,
por lo tanto hubo un retroceso. Esto ocurre así, se recibe más
dinero y se baja; por eso nos fuimos a la cola. Per también tengo
que decirle una cosa ...

(Remor de veus)

Sí, no, también, también por lo que se genera de producto
interior bruto dentro de la comunidad. Pero también hay otro
aspecto que tengo que decirle: cuando se llegó, el anterior
equipo de gobierno, y, sinceramente, es que hablar del pasado
no tiene ningún tipo de lógica en este sentido, pero por lo menos
se preocupó por los temas de innovación y creó una conselleria
propia, que no había en ese momento. Por lo tanto, está claro

que había un interés, que se venía de muy lejos y que hace
mucho, y nosotros lo que le estamos diciendo es: Sr. Conseller
destine más dinero, destine más dinero, para poder conseguir
esos objetivos que usted se plantea.

En cuanto al tema del Parc Bit. Si realmente usted me dice,
mire, le voy a creer y realmente ese suelo estaba destinado
como zona escolar ¿por qué no hay un colegio público ahí, por
qué no hay un colegio público? Se lo digo sinceramente, porque
ustedes han obtenido 1.875.000 euros a cambio de ese solar, y
un colegio público hubiera supuesto un gasto en la comunidad.
Estaremos de acuerdo, que haya un colegio, pero ¿por qué no
público? ¿por qué se tiene que vender?, ¿por qué se tiene que
hacer un concurso, con la necesidad de infraestructuras públicas
en educación que tenemos?

Y por último, y ya para terminar, mire, día de hoy, Baleares
y Tenerife donde menos creció la economía en 2004;
exactamente estamos también a la cola, curiosamente, el 1,56%
del PIB ha crecido nuestra economía. Y ¿sabe por qué? Entre
otras cosas porque está basada fundamentalmente en el turismo
y el turismo está sufriendo un receso y estamos demasiado
enfocados en este tema. La única manera de salir de esta
dependencia es invirtiendo en innovación, invirtiendo en nuevas
tecnologías, en crear un capital humano que nos permita, a
través de la formación, salir de esta dependencia que tenemos
al nivel de economía. Mientras tanto, seguiremos estando en la
cola.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, molt
breument. L’actitud del Govern del CES és de màxima
colAlaboració, de màxim respecte, el que passa és que jo crec
que és molt positiu els canvis que hi pugui haver, és a dir que
tengui la dotació econòmica que toca. Crec que fins i tot no
importa, si hi ha projectes doncs faríem les modificacions de
crèdit oportunes.

El Sr. Sampol me parla de realitat matemàtica quant a
l’endeutament. La xifra no és que la doni per bona, no ho sé, la
podríem donar per vàlida. Però és que, Sr. Sampol,
l’endeutament, els pressuposts de la comunitat autònoma que
aprovam en aquests moments, si els aprova el Parlament demà,
és ben igual que el pressupost, bé, seria, la comunitat autònoma
a l’any 2000, 2001 i 2002 i en aquests tres anys vostès varen fer
major endeutament. És a dir, clar, donar xifres absolutes té
aquest problema. Evidentment, avui en dia tenim uns
pressuposts majors i clar l’endeutament és major; i
l’endeutament s’ha fet pels motius d’un problema de
finançament i d’un problema d’aconseguir les infraestructures
que toca. I en qualsevol cas, tot això ho ha estudiat, com li dic,
una agència de qualificació que és la mateixa que s’ha emprat
en tota la història de la comunitat autònoma i veu el grau de
solvència econòmica. Vostè no vol reconèixer aquest tema, no
ho reconegui, però això és una realitat que no podem manipular
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de cap forma. S’han de tenir en compte les xifres en funció dels
percentatges de les xifres absolutes que es manegen;
evidentment, amb xifres absolutes pujam l’endeutament i no ens
hem amagat, i això és el que els sap greu a vostès, que
volguéssim amagar, i hem sortit a aquest tema. I prova d’aquest
tema és la importància que li hem donat i procuram enguany fer
menor xifra d’endeutament que l’any passat i anar corregint
aquest tema en el futur.

I la Sra. Abascal, que sí que fa el debat que toca. En el tema
d’innovació i educació, doncs el tema d’innovació, com li deia,
té increments de més del cent per cent; i educació, que jo
compartesc, i crec que hem de fer una estratègia d’educació a
llarg termini, també importantíssima, ha tengut uns increments
del 47%, de quasi el 50% des que governam nosaltres. És a dir
que sí que donam importància a aquests dos temes i ho
demostram amb xifres i ho demostram amb pressuposts; que,
com vostè diu, com s’han de demostrar les coses? Dedicant-hi
més recursos.

Diu que de l’avaluació de l’anterior Pla de recerca i del pla
d’innovació no sap res; bé, doncs serà perquè no s’ha preocupat
vostè, com a diputada, de saber-ho. S’han presentat les seves
avaluacions, es varen presentar els seus resultats, amb la part
positiva i amb les parts menys positives, però evidentment
sempre és un avanç. I jo no faig la seva guerra partidista,
m’acceptat el que han estat avanços en aquest sentit, la poca
aplicació, hi ha hagut molta investigació de publicació
d’articles, etcètera, com vam explicar en el seu moment i si
vostè no ho coneix, doncs qualque dia li explicarem amb més
detall, però sí que està feta tota l’avaluació, perquè des de
l’avaluació, així li ho vàrem explicar, el pla s’ha hagut
d’aprovar amb uns mesos de retard per poder avaluar el pla
anterior i aquest és el motiu que jo personalment li vaig donar
en alguna compareixença.

Me xerra de què al Govern d’Espanya li preocupa el tema de
la recerca. Sí, sí li preocupa, però el Govern d’Espanya dedica
1 de cada 4 euros en despesa militar. Afortunadament nosaltres
no hem de dedicar ni 1 euro a despesa militar...

(Remor de veus)

Eh? Idò li he de dir que li preocupa per augmentar, com diu
aquí aviones y tanques, és allò que li preocupa fer la despesa en
aquest apartat. I evidentment, els increments dels pressuposts
del Govern d’Espanya en temes de recerca són de l’ordre del
17%, quan nosaltres les tenim molt superiors. No vol que li
xerrem del passat. Què hem incrementat respecte l’any passat?
En temes de recerca un 35%, en tema d’innovació un 39%. És
a dir, cada any estam incrementat els recursos d’una forma
important. Això significa més de 3 milions d’euros d’increment
de recursos. És a dir, ho podran considerar insuficients o no,
però increment a les partides d’aquests programes de l’ordre del
35 i 39% són recursos importants que s’estan dedicant i que
estan donant els seus fruits. Evidentment hem d’anar cap
aquesta convergència que vostè diu i que hem de fer un Pla de
ciència i tecnologia, com deim, transversal i que va en la
finalitat d’aconseguir arribar a aquest 0,40, sabem que és un
objectiu moderat, que estam molt enfora de la mitjana
espanyola. Però sabem que no se canvia tot el tema empresarial,
que ha d’ajudar a aquesta tasca en dos dies i per això necessitam
la colAlaboració.

Fa una relació de quan varen venir les transferències de
sanitat, la sanitat se pagava abans, és a dir, jo crec que no té
influència en el PIB. No he entès quina referència hi ha. Quan
estam parlant de la inversió és inversió en I+D, la inversió total
la faci el Govern, empresaris o el Govern central de Madrid. És
el que se fa a les Illes Balears i per tant, si la sanitat la pagués el
Govern central o el Govern autonòmic no té cap relació, en la
meva opinió.

Del tema del solar del Parc BIT, és que ja me pareix
alAlucinant. És a dir, varen ser vostès els que varen aprovar les
normes urbanístiques i ho varen declarar com a zona escolar.
Creurà en el seu Govern que va aprovar aquest tema. És a dir,
si va deixar qualificat aquest solar d’aquesta forma o no. Vàrem
fer dues tramitacions d’aprovació durant el Govern del pacte de
progrés. Per tant, va ser el Govern anterior qui va deixar
definitivament qualificat aquest solar com a zona escolar. És a
dir, evidentment perquè hi hagi una escola pública hi ha d’haver
uns nuclis urbans i una demanda en aquella zona, no farem una
escola pública a una zona que no hi ha demanda, amb la
importantíssima necessitat que hi ha d’escoles públiques i el
número d’escoles públiques que s’està fent. S’han de fer allà on
toca. Si hi ha una demanda privada en aquesta zona se treu.

I segona, l’objectiu del Parc BIT. El Parc BIT és una
societat amb uns béns patrimonials que han d’equilibrar els seus
comptes. És a dir, no està per regalar solar. Sobre aquest tema
mala política seria que se dediqués a regalar solars en aquest
apartat. Evidentment la filosofia que té del Parc BIT no és una
filosofia d’avançar cap el sector privat, en l’avanç de les noves
tecnologies, l’avanç de la recerca, sinó que vostè faria una
política de subvencions...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

I per últim, no li càpiga cap dubte que el Centre de Turisme
i Oci serà una realitat, comptam amb la colAlaboració del
Govern central en aquest apartat i que desgraciadament qualcú
del Govern central únicament li interessava imposar el nom del
seu director.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra té la paraula
el Grup Parlamentari Popular, Sr. Molina.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, President. En primer lugar les adelantaré el
rechazo generalizado a todas las enmiendas presentadas...

(Remor de veus)
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...a cada uno de los programas. Ya me sabe mal ya.
Unificando las razones en que me baso para rechazar y se basa
mi grupo parlamentario estas enmiendas...

(Continua la remor de veus)

...se las comentaré en cuatro o cinco temas. En estos
momentos la comunidad autónoma tiene firmados y por lo
tanto, en marcha, convenios de colaboración con diversos
organismos e instituciones. Plan de colaboración con la
Secretaria de Estado de Telecomunaciones y por la Sociedad, se
trabaja conjuntamente en el programa de extensión de la banda
ancha en zonas rurales y aisladas. Este plan se entiende que dura
hasta el año 2008. Participación activa en un grupo de trabajo
formado por todas las comunidades autónomas y el Ministerio
de Administraciones Públicas, en el cual se trabaja para realizar
estudios donde se engloban indicadores que reflejan el grado de
implicación de la administración digital y las nuevas tecnologías
para cada comunidad.

Convenio plurianual con el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, para la realización de ciudad digital, con
actuaciones específicas en Calvià y actuaciones
complementarias en Formentera y la Mancomunitat Nord. Un
programa de telecomunicaciones, cuyo objetivo es la promoción
y la implantación de la sociedad de la información en un
entorno local, entendiendo como proyecto piloto que servirá de
base para poder extrapolar los objetivos que contemplan a otros
municipios.

Convenios con la Universidad. En donde se llevan acciones
encaminadas a potenciar recursos humanos en investigación,
algunos de ellos vigentes todavía hasta el año 2007.

Protocolo general firmado con el Ministerio de Educación
y Ciencia, para la creación la financiación de 3 plazas de
investigación a la Fundación Caubet-Cimera.

Y por último, sólo quería hacer una referencia a los datos
económicos y que están publicados recientemente en el Instituto
Nacional de Estadística, donde se refleja que las Islas Baleares
han pasado de tener un porcentaje de gastos de R+D+I sobre el
PIB que se traduce en una mejor sustancial de este indicador.
Este nivel de momento en el presupuesto, indica que es una área
prioritaria dentro de la política del Govern. Siempre saldrán
voces discordantes, naturalmente, diciendo que es un aumento
mísero y imperceptible. Pero ya adelanto que son aumentos
suficientes para los fines a los que se va destinando, si bien
pelearemos por tener más. Desde aquí yo me ofrezco para
acompañarla a usted a Madrid para con su “influencia” sacar
unos euros extra del ministerio...

(Remor de veus)

Creo que globalmente les he contestado a todas las
enmiendas rechazadas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Molina. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds..., no intervenen. Grup PSM-
Entesa Nacionalista. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Como mínimo para contestar al
ofrecimiento del Sr. Molina, lo siente pero creo que no va poder
ser...

(Remor de veus i rialles)

Entre otros motivos porque esta comunidad tiene la
capacidad para llevar a cabo políticas en temas de innovación,
suficientes y para hacer las gestiones y negociaciones que para
eso tiene un conseller y poder él a Madrid a negociar. Sí que
está claro que nosotros siempre hemos estado dispuestos a
trabajar en estos temas. 

De hecho el Sr. Conseller me ha dejado un poco sorprendida
cuando ha comentado que el Centro de Turismo y Ocio se le
quería imponer un director. No, se buscaba un director de
prestigio, que es diferente Sr. Conseller, un director de prestigio
a nivel internacional. Eso no es una imposición, eso hubiera
sido un bien para ese centro. Pero ahí está donde ustedes no
quieren colaborar.

En cuanto al tema de las enmiendas. Hombre nos ha
sorprendido que no aprobaran ninguna, teniendo en cuenta que
ustedes tienen que hacer el papelón de valorarlo todo
magníficamente, bueno es lógico que no tuvieran en cuenta
ninguna de las enmiendas. Pero sí decirle dos cosas, en primer
lugar el tema de la banda ancha. La empresa Telefónica es quién
está llevando a cabo la implantación de la banda ancha porque
tiene intereses privados, como cualquier empresa legítima. Por
lo tanto, entendemos que ahora querer..., se ha sumado, se ha
hecho un convenio pero porque a Telefónica le interesa, no se
crea que lo hace por amor al arte.

En cuanto al tema del convenio ciudades digitales. Nosotros
precisamente hemos presentado una enmienda porque
entendíamos que si es un plan y es un proyecto que está
funcionando se tiene que empezar a valorar la posibilidad de
negociar y ampliarlo a otros municipios. De ahí parte, entiendo
yo, la postura de la conselleria. Es decir, bueno vamos a
empezar a iniciar, con qué municipios, que se presenten
proyectos y luego ir a con Madrid que seguro que está
dispuesto.

En cuanto al convenio con la Universidad. Sería la primera
comunidad que no tuviera convenios con la Universidad a nivel
de investigación. Esto no es un logro, esto es claramente una
obligación. No me diga usted a mi que “tenemos un convenio
con la Universidad”. Faltaría más que no tuvieran un convenio
con la Universidad a nivel de investigación. (...) nosotros por
ejemplo solicitábamos que se aumentaran 3 plazas más en
investigadores en IUNIX, un instituto que está llevando a cabo
una labor muy importante. Es un instituto universitario de
reconocido prestigio y sin embargo también se niegan a esto. Es
la única manera de ampliar conocimiento, ampliando los
investigadores de las islas.

Por último Sr. Diputado, decir que el incremento del 0,25 al
0,28 es un gran avance, yo entiendo de verdad que usted tiene
que hacerle la pelota, en este caso al Sr. Conseller, pero de
verdad, seamos un poco serios. No se puede decir, ni mucho
menos, que es un gran avance. Que es un tímido avance, que se
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está consiguiendo algo, de acuerdo. Pero no se puede en este
tema tan serio, insisto, es el tema del futuro de nuestra
comunidad, si queremos salir de la situación económica que nos
encontramos, decir eso es como mínimo querer tomar el pelo a
los ciudadanos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Sr. Molina.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. President. En primer lugar en el tema de la banda ancha
decirle que Telefónica fue la empresa que ganó el concurso del
ministerio para la implantación de la banda ancha. 

Tema del crecimiento del PIB. Mire yo no soy un experto en
temas de macroeconomía y naturalmente no me voy a meter en
ello porque seguro que metería la pata. Pero si el tema está en
ir creciendo décima a décima, desde nuestro grupo
parlamentario seremos los primeros en cada año poder
incrementar lo justo, lo necesario, o lo que nos permitan los
presupuestos como para poder ir creciendo cada legislatura que
estemos en el poder. Cosa que ustedes no hicieron, nos
retrasaron a nivel estatal.

Y para acabar sólo le voy a comentar un cosa. Tema de
tomar el pelo, yo les diré lo que es tomar el pelo. Tomar el pelo
es hacer una campaña publicitaria, donde se venden los inicios
de la televisión digital terrestre como la panacea. Tomar el pelo
es vender la televisión digital terrestre, como se está vendiendo
desde el Estado, desde Radiotelevisión Española, diciéndole a
los ciudadanos que tienen acceso a 20 canales de divulgación,
cuando los contenidos que se están dando en este momento son
(...) de contenidos que se están dando en analógico. Sin ir más
lejos, supongo que los diputados de Menorca, que son los que
se están quejando últimamente en cuanto a la televisión digital
terrestre porque desde Radiotelevisión Española, que es la que
está liderando el caballo para la implantación de la televisión
digital terrestre, se nos ha dicho que había un 80% del territorio
que tenían la cobertura para recibir la televisión digital terrestre.
Esto es tomar el pelo a los ciudadanos.

Sra. Diputada, mire el apagón digital cuando el Sr. Aznar
estaba en el poder se fijó para el año 2012. El Sr. Rodríguez
Zapatero, queriendo correr más que nadie, como hace siempre,
adelantó el apagón digital al año 2010, cosa que aún hoy en día
ponemos en duda. Pero si lo hace, no lo haga a costa de tomar
el pelo a los ciudadanos, vendiendo una tecnología que todavía
no está en muchos hogares españoles. Esto es tomar el pelo a los
ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Molina. 

Passam al debat número 8 de totalitat, secció 15, Conselleria
de Medi Ambient. Empresa de dret públic 83, Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’Institut Balear de la
Natura.

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 en el present debat. Per la
qual cosa té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Presentam una esmena a la totalitat d’aquesta secció perquè
consideram que aquests pressuposts no responen a les
necessitats ambientals de les illes, ni són uns pressuposts
encaminats a resoldre, o minimitzar els problemes ambientals
que patim. Cada dia augmenta més la pressió sobre els recursos
naturals i augmenta també la urgència d’actuacions clares i
contundents per preservar el medi ambient.

 Aquests pressuposts, en el nostre entendre, no assumeixen
aquest compromís ambiental. Tot plegat demostra que el medi
ambient i la seva preservació no és una prioritat, ni un sector
estratègic per al President Matas i això se demostra en la seva
acció de govern que té com a objectiu la destrucció sistemàtica
del territori i dur endavant polítiques econòmiques urbanístiques
i d’infraestructures contràries a la protecció del nostre entorn,
del nostre territori i del medi ambient. La seva acció de govern
és, també en el nostre entendre, incompatible en la vertadera
sostenibilitat. L’informe de sostenibilitat de l’any 2005 a
Espanya de l’OCE ja diagnostica que el fort creixement implica
un major ús de recursos naturals i d’una manera particular,
d’energia i territori. S’ha crescut a costa d’un major ús de
recursos i una major degradació ambiental. Per tant, la situació
és crítica respecte la sostenibilitat ambiental i territorial de les
Illes Balears.

Per altra banda, el medi ambient i com ja hem dit en
distintes ocasions i cada vegada que en parlam, és un tema
transversal. El medi ambient no són polítiques concretes, és i
implica totes les accions del Govern. Quan parlam d’economia,
parlam d’ecologia, parlam de medi ambient i parlam també de
societat. Per tant, en aquest sentit, com se pot dir que s’actua per
minvar les emissions de CO2 quan les polítiques que se duen a
terme són augmentar més el nombre de cotxes, construir més
dessaladores, construir més urbanitzacions, o doblar la capacitat
de demanda energètica, mitjançant cable i gasoducte, malgrat
les emissions se generin a una altra comunitat autònoma? Com
se pot dir que se gestiona l’aigua, quan se donen més permisos
d’extraccions i la política prioritària és fer més dessaladores? 

És un Govern, nosaltres entenem i a més se veu en aquests
pressuposts, que dóna l’esquena als problemes ambientals i es
vol fer desaparèixer a través de la propaganda i el màrqueting
verd. Això sí li interessa al President Sr. Matas i aquest paper en
gran part ha estat assignat a la Conselleria de Medi Ambient. Si
la Conselleria de Medi Ambient no vol assumir aquest paper, la
seva capacitat d’influència sobre les altres conselleries i l’acció
de govern, en general, no és gaire significativa. Això a nosaltres
ens preocupa perquè voldríem una administració ambiental
forta, capaç d’influir i actuar transversalment i de forma eficaç.
Però se li atribueix un paper residual en la planificació
pressupostària global i per què? En primer lloc, els pressuposts
de la conselleria són insuficients i és una de les conselleries allà
on el pressupost no arriba ni a l’increment de l’IPC. La
protecció de la biodiversitat, una bona gestió de l’aigua, els
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residus, combatre el canvi climàtic, no són temes claus per a
aquest Govern. Són uns pressuposts continuadors i reordenats.

Per altra banda són uns pressuposts, dins la tònica general de
tot el pressupost presentat, basats en l’opacitat i la falta de
transparència, molts genèrics i amb clares dificultats per
esbrinar la seva destinació. Són uns pressuposts que plantegen
unes previsions molt optimistes d’ingressos, els quals permeten
justificar una font de finançament important. És el cas de la
previsió d’ingressos per venda d’aigua dessalada, la qual se
situa en un ingrés de 33 milions d’euros, mentre que l’any
anterior només se’n preveien 13 milions. Això vol dir triplicar
la venda d’aigua dessalada. Pensa que se produirà aquest
increment tan desmesurat o per política financera s’han d’inflar
aquests ingressos?

Són uns pressuposts que descapitalitzen l’administració
pública ambiental i estan marcats per un fort endeutament. Un
40% del pressupost es destina a les empreses públiques ABAL
i IBANAT, en la nova versió aprovada avui matí a través de la
llei d’acompanyament. Quasi bé totes les actuacions d’aquesta
conselleria les duran a terme les empreses públiques i
l’administració quedarà sota mínims. S’ha creat una
administració paralAlela i s’ha anat atribuint funcions que són
pròpies de l’administració en mans de la gestió d’aquestes
empreses públiques, les quals fugen del control públic en la seva
contractació, gestió i actuacions. I resulten una fórmula eficaç
per amagar l’espectacular endeutament d’aquesta comunitat.
Baixa el capítol 1 de la conselleria, referit a contractació de
personal, però augmenta molt el capítol de personal de la gran
empresa pública ABAL. La contractació per tant, se fa a través
via empresa públiques i bàsicament com he dit ABAL. Així les
empreses són les que fan les actuacions competencials de la
conselleria.

Baixen molt també les inversions i pugen les despeses
corrents. Exemple prou clar per fonamentar l’argument de
deixar l’administració ambiental en mans de les empreses
públiques, són que els dues grans empreses, ABAL i IBANAT,
assumeixen quasi la total acció inversora de la conselleria. Tot
el referit a sanejament i proveïment d’aigua, litoral i residus ho
farà ABAL i IBANAT assumeix pràcticament tots els
programes de 533A, conservació i millora del medi natural, així
com una gran part de la planificació forestal. I també assumeix,
amb les noves atribucions, els programes de gestió d’espais
naturals 533D i tots els referits a conservació de la biodiversitat.
Tampoc acaba aquí l’entramat, els consorcis d’aigua, d’espècies
i les colAlaboracions amb la Fundació Desenvolupament
Sostenible i altres, s’hi destina una part important del
pressupost. I augmenta el deute per pagar, com se veu, despesa
corrent. Això és un malbaratament dels doblers públics senyores
i senyors diputats. Ja els vàrem dir que les inversions baixen,
però en canvi puja despesa corrent i per això hi ha un gran
endeutament. En el cas d’ABAL el pagament de l’amortització
de préstec puja 1,5 milions d’euros, respecte l’any anterior i
augmenta el deute en 40 milions d’euros. 

Un altre element a tenir en compte per esbrinar la realitat
d’uns pressuposts difícils de saber quina destinació clara tenen,
són la gran quantitat dedicada a inversions immaterials, 64000,
se dediquen quasi 14 milions, un 33,40% del total del capítol 6
i un 14,36% sobre tot el pressupost. Aquestes inversions, poc
concretades i molt criticades, per cert, l’anterior legislatura per

part del Govern i sobretot per part de la Sra. Cabrer, resulta que
en aquesta conselleria són d’un volum impressionant. 

Ens trobam per tant, amb una administració ambiental més
petita, més descapitalitzada i amb poca influència en l’acció de
govern en general. Però són uns pressuposts que no afronten, ja
ho hem dit al principi, no afronten els reptes ambientals de les
seves pròpies competències i demostren un incompliment de la
reiterades actuacions pressupostades que havia de dur a terme
aquesta conselleria. Anem per parts, residus perillosos, fa 3
pressuposts que se’ns planteja, així consta a cada memòria de
cada pressupost, l’elaboració d’un Pla de residus perillosos i
encara no s’ha duit endavant, ni s’ha presentat a exposició
pública. Enguany també està en els pressuposts, però no sabem
si se farà o no. Aquesta qüestió és d’una gran transcendència
ambiental.

Pel que fa a altres qüestions relacionades amb el programa
443C, siguin de l’elaboració dels plans de minimització de
residus, se va eliminar l’Oficina de Reducció de Residus i no
veim una aposta pressupostària per a aquest concepte, que com
hem dit nosaltres consideram fonamental a nivell ambiental. Per
altra banda la colAlaboració amb els consells insulars sobre
aquesta qüestió, idò resulta que baixa respecte les transferències
del capítol 7. Per tant, aquesta colAlaboració disminueix.

Quant al programa de planificació forestal 533B, baixen
totes les partides, sobretot les del capítol 6, tenint en compte que
tan les inversions reals com les inversions immaterials. Aquest
programa inclou les actuacions produïdes pel temporal del
novembre del 2001. El Govern va firmar que duria a terme una
actuació contundent sobre aquest tema i resulta que baixa el
pressupost. Ja no els preocupa la perillositat dels arbres caiguts
en els nostres boscos pels incendis forestals? Ja no prioritzen la
prevenció dels incendis forestals? O va ser tot un alarmisme
social irresponsable per la seva part?

En els programes 443C i 533D, consideram que són
insuficients les partides per dur endavant una tasca
importantíssima en la planificació i gestió dels espais naturals
a la Xarxa Natura 2000. Fa 3 pressuposts que se planteja com a
objectiu la delimitació i ordenació dels fondeigs, però encara no
hem vist, o no se’ns ha mostrat, suposam que ho tenen ja mig
fet. Però després de dos anys i mig no ho hem vist.

Respecte les ajudes als propietaris dins espais naturals
protegits, tampoc no els hem trobat. Ens diuen que faran una
ordre d’ajudes per a les associacions de propietaris de finques
ubicades dins espais de rellevància ambiental. I als propietaris
no associats els donaran ajuts o no? Pensava que el Govern del
Partit Popular una de les seves prioritats era l’ajut als
propietaris. Tampoc veim un pressupost clar i suficient per
prioritzar la gestió de la demanda com un eix bàsic en la
prevenció d’un consum abusiu d’aigua. Sols donar més
autoritzacions i fer més dessaladores com un element clau de la
seva política.

Un tema que ens preocupa molt i que no veim clar ni
suficients els pressuposts és el programa 443K, de l’Oficina del
Canvi Climàtic. No veim que suposi una eina d’acció clara,
urgent i contundent en una matèria tan bàsica i necessària. Crear
una oficina no té gaire significat, el que importa són les
actuacions que se duen a terme i sobretot, creure que aquest és
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un tema important. Consideram aquests pressuposts que són
insuficients per fer front als problemes estructurals a nivell
ambiental de la nostra comunitat i que a més, constata que el
medi ambient no és una prioritat per al Govern del Sr. Matas i
que se vol descapitalitzar l’administració pública, a favor de les
empreses públiques i consorcis, la qual cosa suposa un major
endeutament i malbaratament de doblers públics.

Per tot això hem presentat aquesta esmena a la totalitat,
perquè creim que s’ha de redreçar una situació i tornar a allò
que diu la Constitució, en el seu article 25, “el medi ambient és
un deure de l’administració mantenir-lo com cal i és també un
dret dels ciutadans de gaudir-ne”.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Finalment passam a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista a les seccions
incloses en el present debat. Per la qual cosa té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. El motiu fonamental pel qual el Grup
Socialista ha presentat una esmena a la totalitat és que afrontar
un nou exercici pressupostari amb una disminució efectiva dels
recursos que disposarà aquesta conselleria per dur a terme
aquelles tasques que li són pròpies, que el Govern, no només el
conseller, el Govern manifesta d’una manera continua la seva
preocupació pel medi ambient, realment creim que no és
adequat. I de fet, aquest dèficit pressupostari nosaltres el
quantificam en una quantitat, ni més ni manco, d’1.800.000
euros, que no és poca cosa. I li explicaré Sr. Conseller en què
em bas per determinar això.

La seva conselleria té unes despeses, unes despeses que són
bastant important en capítol 1 i per tant, un capítol que creix el
seu volum perquè els salaris s’incrementen en una quantitat,
l’Increment de Preus al Consum (IPC). És una conselleria allà
on s’ha introduït una nova tasca no existent a l’exercici anterior,
com és la Direcció General de Seguiment i Vigilància del Canvi
Climàtic, cosa que ens pareix molt bé. Nosaltres hi estam
absolutament d’acord. El que volem és que tenguin els recursos
per fer coses, perquè si no és una presa de pèl a tots. I nosaltres
no volem que vostè tengui l’obligació i necessitat de prendre-
nos el pèl, no li volem llevar aquesta responsabilitat i tal vegada
hi ha algú que s’enfada i després ens posam violents. No, no
volem que hagi de fer això, volem que tengui recursos per fer
aquelles coses, que estic convençut que tal vegada li agradaria
fer, però que, bé, si no li donen els duros per fer-ho vol dir que
el Govern, en el seu conjunt, no vostè, però el Govern no té
interès a fer-les.

El Sr. Matas deia a una conferència d’aquestes que va fer pel
món mundial que “Hoy -ho deia en foraster perquè era pel món-
, i deia: “Esto del medio ambiente vende”. I clar, diu, si ven,

doncs home nosaltres hem de tenir una conselleria d’aquesta
cosa, que faci renou i vengui perquè avui el màrqueting és que
parlin de tu encara que no sigui molt bé, no diré malament, no,
molt bé. Per tant, venga, anem a posar, però li han de donar
doblers, perquè vostè no té perquè fer això, vostè el que ha de
fer, vostè es va responsabilitzar davant aquesta cambra duent
una llei, a la qual vàrem donar suport i li recordaré, no fos que
se n’oblidàs, una llei que nosaltres, no era la nostra llei però
enteníem que amb aquesta llei no era impossible dur una
política adequada de medi ambient. I per tant, per això nosaltres
li vàrem donar suport i vàrem colAlaborar crec, jo li diré
clarament, crec que el vàrem salvar d’un recurs
d’inconstitucionalitat, el vàrem salvar; amb la qual cosa aquesta
llei ha entrat en vigor sense cap tipus de discussió.

Per tant, nosaltres aquests pressuposts no és que no ens
agradin, és que realment anam a pitjor. Miri, vostè disposa per
a aquest exercici pressupostari d’un total de 97.130.741 d’euros;
si vostè li aplica simplement l’IPC al que va tenir l’anterior i
l’IPC serà del 3 i busques per cent quan hagi acabat l’any,
necessitaria 98.140.000 euros, per tant hi ha una pèrdua ja aquí
d’1 milió, números rodons, d’1 milió d’euros. Això per poder
gastar exactament el mateix que va gastar l’any passat. Però,
tenim una nova llei que suposarà, i amb la política que vostè ha
dit que pensa dur a terme, suposarà despeses. Vostè no amb
l’extensió que nosaltres hauríem volgut, però promou la
declaració d’espais de rellevància ambiental que necessàriament
hauran de dur determinats tipus de compensacions, d’actuacions
amb els propietaris, per tant doblers. Aquí vostè ens canvia o
ens genera un nou programa, el 443L, el qual es nodreix dels
doblers que hi havia existents anteriorment, és a dir el 533D i no
sé ara quin és l’altre, però és igual; però amb tot, sumant tot el
que hi havia i el que hi ha, hi ha una pèrdua d’uns 600.000
euros. Per tant, com podem aplicar eficaçment una llei que vostè
ha venut com a una llei fonamental per a aquesta comunitat,
amb menys recursos? Jo és que me meravella, perquè jo no
m’atreviria a fer-ho; és a dir, jo diria al Govern: escolti idò
aquesta llei la derogam ara amb la llei d’acompanyament, que
fan i desfan, passam una transitòria segona entre dues, que la
gent no se’n temi molt i derogam la llei, amb la qual cosa ens
estalviam tota aquesta despesa. Si no, vostè no podrà dur a
terme aquestes actuacions, està claríssim que no les podrà dur
a terme.

Amb tot el rebombori també que fa de la modificació dels
441A i B, passar doblers d’una banda a l’altra, també hi ha una
baixada molt significativa de recursos, hi ha una baixada de 16
milions d’euros. Com es pot dur una política, que vostè ha dit
aquí, de depuració terciària, de millora de les estacions
depuradores existents, de creació i ampliació de noves, amb una
reducció tan significativa.

Jo li demanaria que no me jugui després a la seva rèplica, si
ho vol fer naturalment, amb el capítol d’ingressos, estam parlant
del capítol de despeses. Jo no li qüestionaré per on li han de
venir els doblers, si ha inflat o no, jo parl de les polítiques que
vostè vol dur a terme i per tant això és capítol de despeses, i
sobre aquest és on estic jo fent els càlculs. Llavors, vostè genera
aquesta nova direcció general de Seguiment i Vigilància
Climàtica, la qual dota de 800.000 euros, no és una quantitat
molt significativa, però que té la necessitat de treure-la del que
tenia abans. Per tant, per un cantó tenim una pèrdua només per
no haver ajustat a l’IPC 1 milió d’euros, més aquests 800.000
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que se l’hi imputen perquè ha creat una nova direcció general,
l’ha dotada de personal i de despesa, i per tant són 1.800.000
euros.

Jo crec que difícilment es pot afrontar un nou exercici
pressupostari amb una seriosa política mediambiental, i no
oblidem que tenim una llei de caça a punt d’entrar en aquest
Parlament, en fase ja de discussió en ponència, i que, de qualque
manera, sempre i segur que ens durà més despesa. Aquí
realment li diré, bé, aquí no hi ha una disminució, aquí hi ha un
increment real, en aquesta gestió sostenible de la caça, supòs
que aquí imputaran les despeses inherents al que aprovem aquí,
bé, doncs almenys incrementa 14.000 euros respecte de l’IPC.
Bé, com a mínim té l’IPC, vostè té el mateix que tenia, i bé, ben
administrat doncs es pot salvar, perquè tampoc no és que de
l’aplicació d’aquesta nova llei s’intueixi, així com de l’altra, la
d’espais de rellevància ambiental, sí que hi ha despesa, en
aquesta no s’intueix un increment de la despesa per part de
l’administració, no se’n deriva necessàriament un increment de
despesa.

Per tant, aquest programa no és un programa de molts de
doblers, no arriba al milió d’euros, per tant es manté la seva
despesa i aquí sí pot fer. Però a la resta, gestió de residus, el
tema de tot el que sigui depuració i proveïment d’aigües en el
seu conjunt, les modificacions de doblers que fan a través de les
empreses públiques, hi ha una disminució real. Per tant,
realment les polítiques que vostè podrà fer amb tots aquests
recursos jo crec que seran molt disminuïdes.

El que és la gestió d’espais naturals protegits, que és la llei,
jo crec que hauria de ser la llei estrella d’aquest Govern, doncs
home, una pèrdua de quasi 2 milions d’euros me pareix que no
és una bona ajuda per dur una política de convèncer els
ciutadans que la gestió dels espais naturals per part dels poders
públics és una cosa per al conjunt, crec que aquí es produirà un
desencís per part de la població que podia esperar que es fes
qualque cosa més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern, obrim
qüestió incidental, té la paraula l’Hble. Conseller Sr. Font.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si ara
hagués d’analitzar els discursos que hi ha hagut qui ens diria
que serien les paraules que s’han dit en aquests dos debats fa
dos anys i mig envers la política que fa el Govern, que en aquest
és el Partit Popular qui governa. És el tercer pressupost aquest,
per intentar invertir la tendència d’un govern que durant quatre
anys va parlar molt, es barallar més i no passà mai de les
paraules als fets, es va barallar molt i no va passar de les
paraules als fets. Allò guapo de la democràcia és estar a
l’oposició per veure els que estan sempre a l’oposició en el
Govern, i això és el que va passar la passada legislatura. I es pot
mesurar, i quan es pot mesurar és quan la gent sap el resultat de
les coses, cosa que abans, després de 16 anys de govern del
Partit Popular, no es podia mesurar, amb la qual cosa era difícil
que vostès, quan discutíssim, normalment pareixia que tenien
raó. Però les coses ara es veuen des d’una altra perspectiva, ara

ja no és una pantalla plana, és una figura polièdrica on a cada
cara d’aquesta figura polièdrica vostès han tengut la possibilitat,
a través de les polítiques, d’incidir, de canviar.

Aquests pressuposts del 2006 venen definitivament a
invertir, d’una vegada per totes, la tendència sobre les polítiques
mediambientals i començar a agafar i dir les coses pel seu nom.
Jo vull confirmar que el model és bo el que nosaltres duim
endavant, totalment el contrari del que ha dit la Sra. Rosselló;
el nostre model és bo, és bo, el que feim és el que en el discurs
d’Investidura el president, i abans de dia 25 de maig, es va
comprometre a través del programa i després amb el discurs
d’Investidura. Nosaltres no som intervencionistes ni en tenim
ansietat, com altres; nosaltres, amb les nostres polítiques, som
respectuosos i apostam per les persones i no creim en la
imposició, creim en el consens i en el diàleg, i això ara vostès,
sobre en el PSOE, està de moda parlar d’això amb el seu
president nacional.

Però anem a les coses que vostès han tocat a les dues
intervencions, molt poca cosa, la veritat. Problemes estructurals
endèmics que tenia aquesta terra. Avui s’ha dit aquí, la Sra.
Rosselló, que de gestió de la demanda res de res de l’aigua.
Miri, el proveïment d’aigua en alta a les Illes Balears s’ha
declarat d’interès general, sense cap enrenou. S’han posat quatre
noves dessaladores que és el que venen el Sr. Zapatero i la Sra.
Narbona per tot l’Estat espanyol, que és el millor que hi ha.
Hem passat de produir 15,5 milions de metres cúbics d’aigua
l’any 2003 a més de 21 que acabarem enguany, l’any 2005.
Tenim un conveni d’interconnexions a punt de firmar, ja
aprovat tant pel que fa a la fiscalització del ministeri i
pressuposts i també per part del Govern balear, de més de 27
milions d’euros, per dur aigua, per primera vegada, a la Mola a
Formentera, que no en té, a part de dur-hi aigua potable hi
durem també les aigües brutes, que tampoc no les té. A Eivissa
dur aigua a Sant Rafel, fer el dipòsit de Sant Rafel; dur aigua a
Sant Joan i a Sant Miquel. I a Sant Josep, tant a la platja d'En
Bossa, més a la zona de Sant Josep de Cala Tarida.

I a la vegada, aquest conveni resol un problema estructural
de connexió entre s’Estremera i Consell, per acabar l’eix badia
d’Alcúdia-Pollença, badia de Palma. I tot això ens du a una
gestió de reduir les extraccions d’aigua dels aqüífers. Dels
7.204.000 metres cúbics de l’any 2002, o més de 5.236.000 a
l’any 2003, a sols, a l’any 2005, 3 milions de metres cúbics; un
estalvi de més de 4,5 milions de no sagnar els aqüífers.

Comptadors individuals obligats per a tothom a habitatges
plurifamiliars, se’n va parlar anys, hi havia per tornar vell.
Convenis de fugues d’aigua amb els tres consells, per primera
vegada en la història, s’estan executant. Fontaneria de baix
consum obligatòria per a empreses i habitatges, és una
obligació. No és una ilAlusió tot això, ni tampoc un somni i molt
menys una utopia, és una necessitat dels ciutadans, és una
realitat d’aquest Govern. S’ha iniciat un camí sense retorn que
garanteix l’aigua als ciutadans de les Illes Balears, preserva els
aqüífers i vol aconseguir que les infraestructures que
endèmicament han faltat no faltin.

Però si parlam de depuració set reals del mateix. A l’any
2003 es depuraven 41 milions de metres cúbics, a l’any 2005 en
depuram 43 i a l’any 2007 seran 45, més de 17.127 piscines
olímpiques que, colAlocades una vora l’altra, arribarien d’aquí
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on som jo fins a l’amfiteatre romà de Mèrida. No, se’n poden
riure, però és així, no, no, molta d’aigua.

Tot el que feim nou en tractament terciari i tot el que
remodelam en tractament terciari. A l’any 2003 hi havia en
tractament terciari 12,8 milions de metres cúbics, a l’any 2005
en tractament terciari hi ha 21,8 hectòmetres cúbics d’aigua
depurada, que implica un increment de més d’un 65,55%, que,
del total d’aquests 43 milions que els dic d’aigua que depuram,
representa ja avui el 31% de tota l’aigua que depuram,
d’aquestes 17.127 piscines el 31% d’aquestes resulta que ja és
amb tractament terciari. I acabarà, en el maig del 2007, que
passarem a tenir ja en terciari 26,97 hectòmetres, que
signifiquen el 59,7% de tota l’aigua que depuram. Si nosaltres
garantim l’aigua als ciutadans, miram que no hi hagi fugues,
posam comptadors de baix consum, el tema dels pous regulam,
i pous en fa tothom, de tots els partits, perquè jo ho veig a les
solAlicituds; s’oblidin dels pous, menys ximpleries, i més d’un
ja viu en rústica, tots els partits tenim qualcú que viu en rústica,
fins a Esquerra Unida n’hi ha que viuen en rústica; deixem les
ximpleries clàssiques que no han duit més que anar enrera en
aquesta societat, canviem de discursos, siguem realistes.

Tot això ens du a una aposta clara, però si a la vegada aquest
Govern es compromet que amb la Directiva (...) de l’aigua, que
ha de ser d’obligat compliment pels estats membres a l’any
2015 i que ve aquí el director general de Recursos Hídrics de
l’Estat espanyol, del ministeri, el Sr. Jaime Palop, i diu: Balears
és l’exemple que s’ha de fer en depuració; i nosaltres ens
comprometem a tenir el compliment d’aquesta directiva l’any
2010, no tan malament ho estarem fent. Què es podria fer
millor? Sense cap dubte, no hi ha dubte d’això. Però al final jo
tenc la convicció, per aquest que els parla, que és una qüestió
d’hores, el dia en té 24, si en tengués 36 els garantesc que
estaria millor.

Cream l’Agència Balear de l’Aigua, el que ha volgut crear
tot govern, fins i tot vostès, la cream; i la gestió serà integral de
l’aigua, des que la treim fins que la tiram a un torrent a la mar
o a la terra. I es dirigirà des d’un mateix lloc i no amb dos
generals, amb un, ben estructurat el comandament.

Però es fiquen amb el territori, anem a parlar del territori, es
diu: no es cuida el territori i resulta que es destrueix. No em
bastarà el temps per a res, l’any 2005 ha estat l’entrada en vigor
de la LECO, li he de reconèixer, Sr. Crespí, que és ver que
vostès la varen aprovar amb una àmplia majoria i també he de
reconèixer el que ha dit del Constitucional, ha estat important,
sense cap dubte, i coincidesc amb vostè que ara és l’any, i això
és el que li vull dir, és el moment de visualitzar aquest
compromís del Govern. I la protecció, com vostè sap, nosaltres
l’hem basada en el diàleg i en el consens, i ara toca
desenvolupar aquesta llei. I per això estan en marxa el PORN de
Cala d’Hort, el PORN de Llevant i el PORN de la Serra de
Tramuntana; tirarem endavant amb el nou PORN del sud de
Menorca i començarem un nou PORN al Cap de Barberia.
Acabarem aquest de Cala d’Hort, Llevant i Serra de Tramuntana
per intentar que en el pressupost del 2007, que serà on hi haurà
els doblers per a les ajudes, puguin estar acabats i tothom pugui
accedir ja a l’ordre d’ajudes. L’increment d’aquesta partida serà
molt important en el pressupost del 2007, però no aquest del
2006.

Però quan un sent aquí qualcú que surt, com la Sra.
Rosselló, que diu que estam destruint el territori, l’estam
desprotegint, l’estam urbanitzant, això vol dir que ni sap què
són les DOT ni vol saber els plans territorials qui els fa. Passa,
l’article 39 de l’Estatut no pinta res, ara que volem modificar
l’Estatut i que tothom se sent un patriota. Hem de ser coherents
amb els discursos.

Hi ha una qüestió molt important, el Govern actual, quan va
entrar en hectàrees protegides amb una figura de gestió, hi havia
en aquell moment 35.095 hectàrees que representaven un 6,07%
del territori. És ver que amb la llei d’acompanyament del 2003
es varen tornar dues parts de dos parcs enrera i que va passar a
12.677, que va representar un 2,54%. Però en el mes de maig
del 2005 hem passat d’aquelles 30.095, del juliol del 2003, o si
vol de les 12.677 del gener del 2004, a 83.925 hectàrees. El
mateix que vol dir que passar del 6,07% respecte del 2003, hem
passat al 16,82 ara. Dir el contrari aquí és aferrar-se a no sé què
per mantenir no sé què i voler enganyar no sé qui, perquè la
realitat, quan és matemàtica i no és de lletres, ni goma Pelicán,
que tal vegada així ho entendrà, com a mestre d’escola.

Per l’altre qüestió, IBANAT, capítol 1 ha augmentat molt.
No, no ha augmentat molt, ha pujat l’IPC, i una part sí que
augmenta molt; a l’IBANAT, allà on hi havia 400 persones
interines, amb un procés d’oposicions que s’ha tirat endarrera,
perquè el més important quan tu crees una plaça, a part que les
bases en castellà i català han de dir el mateix, perquè si no el
jurat ho passa malament a l’hora de qualificar, el més important
és que hi hagi doblers en el capítol 1 per pagar el personal que
tu vols fer fix, cosa que no hi era. I clar, hem passat de 2 milions
d’euros de l’any 2003, amb un esforç importantíssim que hem
fet tant la Conselleria d’Hisenda, com d’Interior i la Conselleria
de Medi Ambient, a 8.700.000 i els dic que encara no basta, en
falten 2, per poder complir un procés d’oposicions que ha
començat amb el concurs de trasllats ja en aquests moments,
que prop 80 o 90 places es convoquen el mes de gener, acabat
el procés intern, i després a finals d’any, abans de finals d’any,
se’n convoquen més de 70 més. Clar que ha augmentat el
capítol 1, hem de pagar el personal que tenim ara, que fins ara
hem enganyat i el teníem amb projecte d’inversió dins capítol
6. No, això és netedat i claredat i seguretat per a les persones
que fan feina allà.

Per cert, hem firmat un pacte d’estabilitat amb tots els
sindicats amb aquest tema, a IBANAT, mal de creure.

Seguirem fent feina amb els incendis, que veig que no n’han
parlat i jo no hi entraré.

Amb el tema de qualitat ambiental i litoral a mi m’espanta
quan fan befa dels fondeigs del Life Posidonia, Sra. Rosselló.
Vostè va deixar una criatura morta damunt una taula, sense
direcció ni rumb, ni mariners ni capitans, on Europa l’ha posada
madura i jo l’he defensada, perquè Europa no entén de partits
polítics, entén de governs de ciutadans. I hem salvat aquest
“daixò”. I vostès, Els Verds, tant d’Espanya com d’Europa els
és molt fàcil anar a denunciar a la Comissió Europea, com va
passar amb el port de s’Estanyol; perquè han de saber que quan
hi ha una denúncia a la Unió Europea, la Unió Europea no te la
notifica la denúncia, i varen enviar una carta que no pagarien el
segon pagament intermedi del Life Posidonia perquè s’ampliaria
s’Estanyol, va venir la setmana passada i se’n va tornar crec que
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amb la lliçó ben apresa i demanant disculpes, perquè aquí feim
les coses ben fetes i churras con merinas no s’han de mesclar,
ni ous amb caragols.

Enguany, que és el moment de la darrera fase, s’instalAlaran
els 120 fondeigs a les Illes Balears tant a Sant Telm a Mallorca,
Pollença, Cala Blava i Porto Petro, com a Fornells, Tamarells,
illa d'En Colom a Menorca, i a Eivissa i Formentera tots van al
parc de Ses Salines, se n’instalAlen 150 només allà; amb un
projecte que abans vostè posava unes masses de formigó com
d’aquí al banc d’allà enfront damunt els que van a Posidonia, i
ara tots els que van damunt Posidonia van amb uns perns
ecològics que tenen un espai de 12 centímetres només de
penetració damunt la praderia. Qui és que cuida el medi
ambient? Qui és realment que s’està cuidant de les coses, vostès
o nosaltres? Els hem hagut de salvar fins i tot els seus projectes.

Amb un altre tema molt important del qual tampoc no han
parlat, jo no hi entraré, és el tema d’educació ambiental.
Nosaltres seguim l’estratègia balear que vostès varen aprovar,
ens la vàrem fer nostra. Nosaltres el que trobam que és bo no ho
tiram, no som sectaris i vostès me coneixen amb això; jo, si és
bo és bo i si no és bo no és bo, i l’estam desenvolupant i volem
complir l’estratègia i tenim un projecte, que és de centres
ecoambientals, que l’any passat varen ser 78 centres i enguany
se n’han inscrit més de 115 que representen ja el 26% del total
de centres de les Illes Balears, que desenvolupen accions
mediambientals en els seus centres per ambientalitzar allà on
estudien i fan feina.

Però vostès volen que parli de la Llei de caça. Coincidesc,
Sr. Crespí, amb el que ha dit, la Sra. Rosselló no ha dit res, en
tot cas veig que més o manco estam d’acord.

Però anem al tema del canvi climàtic. Hi ha una cosa que és
increïble, damunt la meva taula quan vaig arribar no vaig trobar
res de canvi climàtic, vaig dir: és impossible, hi ha d’haver
qualque cosa. I efectivament, me varen dur un contracte, en el
mes de juliol del 2003, que havien encarregat un estudi a dues
persones, el Sr. Sergio Alonso i el Sr. Carlos Contreras, perquè
fessin un estudi sobre el canvi climàtic. El que jo vaig trobar
damunt la meva taula va ser l’encomana d’un estudi, i aquest
estudi ha arribat, ens l’hem fet nostre, va ser a finals de l’any
passat i en el mes de gener vàrem presentar dins la Fira
Mediambiental el que seria l’estratègia balear per al canvi
climàtic. I dia 2 o 3 de febrer, el president crea l’Oficina, amb
rang de direcció general, per al Canvi Climàtic. I un mes i mig
més tard o dos constituïm la Comissió Interdepartamental del
Seguiment i Transversalitat per al Canvi Climàtic que presideix
la vicepresidenta. I al cap d’un mes firmam dos convenis amb
la comunitat científica de les Illes Balears, a través de la UIB,
perquè faci el control d’aquesta feina que hem d’anar fent. I a
la vegada, en el mes de juny, proposam tota una sèrie d’accions
a fer.

Només això, que hi ha molt més, que ara hi entraré, només
això respecte d’un contracte perquè facin un estudi, té color,
Sra. Rosselló? Té color aquesta nerviada que aquí damunt
l’agafa damunt això del canvi climàtic i veig que quan seia a la
cadira no l’agafava la nerviada? A mi me té preocupat això del
canvi climàtic i no tan sols preocupat, sinó ocupat, perquè això
que li dic obeeix només a la voluntat d’un president i d’un
govern i d’un partit i d’un grup parlamentari de voler tenir un

compromís que vagi més enllà de les bones intencions i
paraules, com el Sr. Diéguez, que a la passada legislatura, a un
debat de pressuposts, quan el president Jaume Matas era
ministre, deia, el que hem de demanar és al ministeri que ens
digui què farà Madrid? I tenia raó, Madrid què ha fet? Un pla
d’assignacions de distribució de tones de CO2, i tenia raó vostè.
Però, a part de demanar-se què faria Madrid perquè el ministre
era el president Jaume Matas, no hi ha una sola intervenció més,
n’hi ha una que si de cas després ja la llegiré, segons com vagi
aquesta rèplica, ni una intervenció més damunt canvi climàtic,
ni una sola proposta transversal de cap conselleria en tema de
canvi climàtic. Ni cap ordre al plec de condicions de les
empreses públiques o direccions generals per a nous edificis que
tenguin en compte temes de canvi climàtic o reduccions
d’emissions de CO2, per si de cas el concepte de canvi climàtic
és una discussió científica, però allà on no hi ha dubte és amb el
tema de l’escalfament de la terra.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Font.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Vaig acabant, president. Quan un diu això se li posen els
pels de punta. Amb això que ara en aquest moment l’acció és
distinta i es diu: “Resulta que les carreteres que fan és una
aposta totalment en contra del canvi climàtic”. Mirin, això és
fals; no els negaré que una autovia consumeix més que un
desdoblament, i que un desdoblament consumeix més que una
carretera, jo això no ho discutesc, els don la raó. El nostre model
és aquest altre; és tan legítim com el de tots vostès, ho han de
saber, això, i de passada amb el suport de la majoria de
ciutadans d’aquesta terra. A partir d’aquí no hi ha discussió,
s’ha acabat la discussió de si jo som més maco que tu o tu que
l’altre. No, no, hi ha un model que està escrit damunt un paper,
hi ha un programa que es posa en marxa, i no discutesc que un
menja més territori que l’altre, però no accept científicament ni
matemàticament que en cap moment anar per una autovia gasti,
emeti més emissions de CO2 que anant per una carretera perquè
això és fals. Si un cotxe va per una autovia les emissions de
CO2...

(Intervenció inaudible)

No, no, no. Vostès se’n poden riure, si volen i tot dels
ciutadans, a mi m’és igual. Jo si vaig a qualsevol lloc amb
vostès i ens volen mesurar els ciutadans jo no els enganyaré.
Riguin aquí i facin el que vulguin, però jo li parl seriosament:
un cotxe per autovia està demostrat que consumeix menys i
emet menys CO2 que si va per una carretera. No diguin que no,
perquè el problema és que quan vostès diuen que no estan
negant que en aquest moment son les 19,53 en el rellotge del
Parlament de les Illes Balears. Treguin-me...

(Rialles i aldarull a la sala)

Treguin-me..., treguin-me un científic d’esquerres que digui
el contrari del que jo els dic. No discutesc que hagi menjat més
territori, jo, l’autovia, però és fàcil enganar la gent i dir que com



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 2 / 20 de desembre del 2005 3963

 

que consumeix més territori tiren més CO2. No, podem no estar
d’acord amb el model d’autovies, fins i tot els que hi estaven en
contra ja hi van, a les Illes Balears.

(Remor de veus)

I vaig acabant, president, perquè veig que m’he excedit i si
de cas ho deixaré per al final, però és tan apassionant el tema
mediambiental, president, que vostè entendrà que no es pot
deixar de dir. 

Però anem a l’altra qüestió més important, que és la
transversalitat. Conselleria d’Energia, que allà hi ha el conseller;
poder dir que és la mateixa sensibilitat la Conselleria d’Energia,
que afecta lògicament la Comissió Interdepartamental que
afecta el tema del canvi climàtic, és el mateix que feien vostès?
Només els posaré un exemple, un: en plaques solars hem doblat
el 2004 allò que vostès varen donar el 2002 i el 2003 junts. Però
en fotovoltaica la potència instalAlada només el 2004 ha estat
més del doble del que vostès varen instalAlar durant dos anys; o
el que és energia eòlica, que vostès saben que en Es Milà no
estava tot instalAlat, s’han pogut instalAlar 3.203 vats de potència
més en un any del total que té..., perdó, 3 mil, 3 milions,
3.203.000 vats. 

Però si parlam d’altres qüestions com pot ser el transport de
passatgers, demanin-me una aposta vostès pel transport públic
més important per a la reducció d’emissions de CO2 que
l’aposta del metro en marxa a Palma per part de la Conselleria
d’Obres Públiques, una; anar en bicicleta la consellera?, no pot
ser mai, és més important anar en metro. O diguin-me quantes
accions varen fer, que aquí hi ha l’exconseller d’Obres
Públiques, que de passada va deixar un tren bastant arregladet
cap a Manacor, d’accions que hagin fet, més freqüències que les
que ha posat en marxa aquest govern... És que no té color, i
sortir aquí i dir el contrari arriba un moment que penses que fins
i tot està bé que ho facin, i jo no ho vull, que passi això.

Però si parlam d’una altra cosa -i acab amb això, li ho
assegur, president- hi ha una altra qüestió que és irrebatible:
com construïen vostès els habitatges de protecció oficial?, que
és l’altre pilar que nosaltres hem agafat des d’aquest govern,
que és l’exemplaritat. Ja està bé de xerrar, no és el mateix
receptar que prendre, és qüestió de caminar i no tan sols xerrar.
I, si xerram, ara tenim en construcció la barbaritat de..., s’han
acabat 48 habitatges al carrer Gran Via de la Constitució a Artà,
38 tutelades a Son Rossinyol a Palma, 56 amb 73 aparcaments
i locals a Manuel Azaña a Palma, més 142 que estan en procés;
23 a Eivissa, a Sant Vicent de la Cala..., bé, pum, pum, pum.
Tot això, tots aquests, que conformen en 543, tots tenen
paràmetres de construcció sostenibles que, en el cas de Manuel
Azaña, tenen un estalvi de 500 euros per habitatge més un
estalvi cada any de 2,8 tones de CO2 per habitatge, i les altres,
en lloc de 2,8, de 2,5. Ja se’n poden riure ja, perquè vostès
després aniran a un debat tot seriosos, pareixent que són, vaja,
els que en saben més del món, i s’asseuran allà i faran el seu
discurs, però no se’n riuran dels ciutadans.

(Intervenció inaudible)

No, no..., sempre tenen un petit clau on poder xerrar, sempre
el tenen. Idò si no vol aquestes..., jo ara li don aquesta, Sr.
Quetglas, la hi don, i sap quants en va fer?, 56. Escolti,

d’aquests d’aquest tipus, si vol restar els 56 als 543 sabrà quants
en feim nosaltres d’aquest tipus. Això és la diferència, això és
la diferència.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vostès saben que som mal de pelar en aquest sentit i que
m’agrada la brega, però m’agrada la brega sabent que podem
tirar endavant.

Bé, esper que a la pròxima els pugui dir alguna cosa més,
però estic convençut, convençut, que podem fer millor, però
estic convençut que feim molt més del que varen fer vostès, i jo
supòs que vostès varen fer, tan malament com s’entenien, tot el
que podien. 

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR.  PRESIDENT:

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Bé, en primer lloc he de dir que jo el debat amb el Sr. Conseller
de Medi Ambient he de reconèixer que me guanya per golejada,
per una raó, que crida tant que evidentment perquè crida més
pareix que té més raó. El problema que tenc, el problema que
supòs que el Sr. Conseller qualque dia reflexionarà quan es posi
tranquilAlet, pensarà que els temes mediambientals no són temes
de menor magnitud, són temes molt importants i que per tant
vostès ara tenen la responsabilitat i davant això evidentment han
de fer actuacions; vostès fan les que fan, doncs ho tendran com
a un llegat seu, polític, i com a un llegat de les generacions
futures.

Dit això, dir-li, Sr. Conseller, que jo, a més, no puc debatre
amb vostè perquè hi ha coses que ni tan sols sé com explicar-
los-hi, perquè hi ha tanta diferència entre el que vostè entén
d’una cosa i el que entenc jo, que evidentment, aposta que hi ha
la gran diferència entre el Partit Popular i els ecologistes, que
evidentment molt poc tenen a veure, perquè evidentment és
impossible parlar de coses que ens puguem entendre. Això en
primer lloc.

I en tercer lloc, dir-li, Sr. Font, faci el favor, després de dos
anys i mig en què vostè governa encara haver de retreure el que
va fer el pacte de progrés, és que pareix mentida; vostè que, a
més, tant li agrada bravejar davant els seus, davant la societat
del que fa, digui el que fa, però deixi de dir el que no varen fer
els altres segons vostè, perquè evidentment ni nosaltres tenim la
possibilitat moltes vegades, que precisament moltes coses que
diu no són certes, ni tampoc entrar en una contrarèplica
constant. Vostè sigui un senyor seriós, faci el que li pertoca, que
és governar i dugui endavant totes aquestes actuacions
mediambientals que vol dur. Idò ben bé siguin, les faci i
evidentment nosaltres, si trobam que són convenients, les
donarem suport i si no, no, però està sempre amb la mateixa
cançó, Sr. Font, del que vàrem fer abans. Jo li record una cosa,
fins al mes de juliol del 2003 va governar el Partit Popular, 16
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anys de govern del Partit Popular, jo no li he retret. Què vol que
li digui tot el que varen fer amb temes ambientals? Això es
tracta de veure, d’anar cap endavant i veure quines actuacions
es fan i sobretot ara en aquest moment.

Miri, l’acció de govern en temes ambientals és evident que
són contràries al medi ambient, per a vostès no, per a nosaltres
sí. I objectivament, me pareix, Sr. Font i senyors del PP, que
miren cap a una altra banda, per favor, és que mirin quants
informes hi ha sobre els temes de sostenibilitat, com estan
aquestes illes, és que vostès tot el que surt ho amaguen;
amaguen tots els estudis que va fer el CITTIB, tot el que arriba,
ara mateix no ho sé, supòs que vostès com a diputats tenen, a
més, damunt la taula aquest anuari de sostenibilitat que jo li he
dit que havia fet l’OCE, supòs que ho tenen; què és que tots
diuen mentides i l’únic que diu la veritat és el Sr. Font? Me
pareix que evidentment si vostès creuen això, jo, com que no
tenc una qüestió de fe amb ningú, crec que evidentment en base
a les informacions serioses i profundes que n’hi ha moltes pel
món que expliquen evidentment el tema ambiental està
malament i que en el cas de les Illes Balears encara més.

Per tant, jo li he de recordar, no sé si al Sr. Font i també als
senyors del Partit Popular, que el creixement econòmic, com es
du a terme en aquesta comunitat autònoma, és insostenible i és
incompatible amb la protecció del medi ambient i del territori,
és incompatible. I això si no ho volen entendre, què vol que els
digui? Evidentment, ja serà una qüestió que vostès qualque dia
esper que reflexionem.

Dit això, una altra qüestió en què també m’agradaria entrar,
és que si ha millorat el tractament terciari Sr. Font, molt bé,
nosaltres sempre el que sigui per millorar ens pareixerà bé, en
la qual cosa no entraré. El que passa és que els pressuposts que
ens han presentat per a enguany són uns pressuposts que en
temes de sanejament i proveïment d’aigua és exactament el
mateix pressupost, amb la qual cosa, si vostè tantes coses per
any farà, jo només li dic que el seu pressupost, i crec que també
li ha dit el Sr. Crespí, evidentment no és un pressupost que
donàs peu a poder fer aquestes grans alegries. Ara bé, si vostè
millora els temes terciaris, ens sembla correcte.

A veure, Sr. Font, una cosa que tenc pendent amb vostè i el
Sr. Matas, que mai hi és quan parlam de medi ambient, vostè no
fa intervencionisme quan planteja el PORN de Cala d’Hort, de
Llevant i de Tramuntana, vostè no fa intervencionisme? Vostè
no aplica la Llei 4/1989 per què si no tendria, com li ha dit el Sr.
Crespí, un recurs d’inconstitucionalitat? Què va fer l’anterior
govern més que aplicar la Llei 4/1989? No va aplicar cap altra
normativa, amb la qual cosa vostè s’està inventant una paraula
que la vàrem utilitzar per a la campanya electoral, però que és
mentida, mai no s’ha fet intervencionisme per part del govern
del pacte de progrés, s’han aplicat les lleis i la llei que era vigent
en aquell moment és la 4/1989, la mateixa que vostè amb la, i
jo li record que li vaig dir, vostè la LECO se la volia carregar,
però potser que el Sr. Crespí li salvàs i no li obrissin un recurs
d’inconstitucionalitat, Sr. Font. Per tant, si vostè a la LECO diu
que planteja i que permet la Llei 4/1989, vostè també fa
intervencionisme, vostè també, amb la qual cosa el Sr. Matas
també en fa fer. Anem a posar les coses damunt les “daixones”.

En segon lloc, en tercer lloc, miri, Sr. Conseller, jo no faig
befa del Life Posidonia, ni molt manco, precisament vàrem ser

nosaltres que vàrem dur endavant aquest projecte i evidentment,
jo el que li he fet, Sr. Font, el que passa és que amb vostè, ja li
he dit, és molt difícil fer qualsevol debat seriós, perquè l’únic
que fa vostè és cridar i renyar i més a aquesta consellera, no sap
fer res, perquè mai no he sentit un argument seriós que surti de
la seva boca, és dir-li, fa dos anys i mig, Sr. Font, que diu i
repeteix, i li podria mostrar retalls de premsa, que faria
l’ordenació i fondeigs del Life Posidonia; jo li he demanat,
vostè ho diu a cada pressupost i no ho ha fet i li he dit a veure si
ho arriba a fer. Per tant, no me retregui que si no que si sí, vostè
va salvar aquest projecte i es vol sentir salvador, m’és igual, jo
el que vull és que faci la feina que vostè ha dit que faria. I que,
a més, va dir aquí públicament, als mitjans de comunicació, que
era un desastre i que s’havia de fet tot d’una i urgent, i fa dos
anys i mig i no ho ha fet. Aposta li estic demanant comptes.

Tampoc no m’ha parlat de residus perillosos i no m’ha parlat
tampoc del tema del temporal de novembre del 1991, del qual
vostès varen dir que si els arbres caiguts, que això suposava un
perill de cremar-se tots els boscs. M’expliqui com així baixen
els pressuposts d’aquesta partida, és que és gros; vostè no
m’explica res, només m’explica que jo no vaig fer allò,
expliqui’m vostè què fa, això és el que jo vull fer saber, això és
el que el meu grup vol saber i crec que també li agrairia altra
gent.

Per altra banda, miri, IBANAT, només li vull recordar una
cosa, Sr. Font, vostè té una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears que li diu de manera clara que vostè
no podia aturar unes oposicions i no ha volgut mai acatar
aquesta sentència, que li diu fins i tot “que metió las manos”, i
li podria llegir molts més qualificatius que li fa el propi jutge.
Per tant, vostè no s’alegri tant d’haver fet coses que diu que els
altres han fet malament i resulta que vostè, Sr. Font, no vol ni
tan sols acatar una sentència del Tribunal.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. I ja per acabar, miri, això del canvi climàtic,
és ver que és molt difícil entendre-nos, Sr. Font, però, per una
qüestió purament de base, perquè evidentment no entenem el
mateix, jo crec que no entenem el mateix i per tant per això s’ha
de llegir supòs que una mica més. Miri, li diré una cosa, el tema
de les carreteres i de les autopistes, jo no entraré a si un cotxe va
més aviat i tal, jo només li diré una cosa, el Pla director sectorial
o el Pla director de carreteres de Mallorca preveu un augment
d’un 6% de més cotxes per a les carreteres; aquest augment
significa que hi haurà per tant, sobre els que ja hi ha, i sap vostè,
i si no ho sap ja ho he repetit moltes vegades aquí, 900 cotxes
per 1000 habitants que hi ha a les Illes Balears. Si augmenta
encara més el nombre de cotxes, les emissions de CO2
augmentaran, és una qüestió de matemàtica. Per tant, si
evidentment hi ha una conducció més eficient, com vostè a més
fa cursos als conductors, me pareix molt bé, però això és un
problema de molta més magnitud; sap perfectament que més
d’un 35% de les emissions que se generen en aquesta comunitat
són per temes del transport terrestre. Bé, vostè té uns estudis i
jo n’he vists uns altres.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant.

EL SR. PRESIDENT:

No, idò, li don mig minut.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Acab tot d’una, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Si és tan amable.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

És perquè ell també ha tengut 15 minuts. Llavors només dir-
li que per tant sobre el tema del canvi climàtic hi ha unes
qüestions que ja li dic, són bàsiques. Jo l’únic que li he dit, Sr.
Font, i vostè no m’escolta mai, és que crear una oficina serveix
de poc, l’important és que aquesta oficina actuï i evidentment
faci el millor possible per evitar aquestes emissions de CO2 que
tant preocupen tota la humanitat i supòs que també a vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Crec que el debat de l’habitatge ve després, per tant no hi
entraré jo en aquest tema.

Respecte del CO2 i d’aquesta fotocòpia que ens tret i
d’aquest estudi que ens ha tret, és ver, aquestes xifres que vostè
treu són ver. Però jo les hi explicaré aquestes xifres que vostè ha
tret, si vostè va a la mateixa per una autopista o per una el que
li vulgui dir, com que té menys interrupcions, el trànsit és més
fluït, gasta menys, el problema és que aquest estudi, el qual
conec, està fet a velocitat constant, la mateixa velocitat, clar. El
problema és que vostè fomenta, perquè facilita i facilitar és
fomentar, facilita aquesta mobilitat per carretera, no per
transport públic, per carretera amb vehicle privat, i a més a una
velocitat superior. I això, vostè té aquí en el seu grup
parlamentari qualcú que li dirà que el consum de gasolina de
qualsevol tipus de combustible, a causa d’un fenomen que es
diu fregament augmenta exponencialment amb la velocitat. Per
tant, vostè empra unes xifres, però vostè fa les estadístiques una
mica, eh.

Les autopistes no estalvien energia, no n’estalvien, faciliten
un trànsit més ràpid i per tant els cotxes consumeixen més, per
qualque cosa augmentam el consum, perquè cada vegada anam
més de pressa. Però bé, aquest no era el tema, el tema era que
bé, que vostè, jo, la veritat, li hauré de fer qualque cosa perquè
es dedica tot el temps a la Sra. Rosselló i a mi m’ignora,
m’ignora, ...

(Rialles a la sala)

... per tant, home, com a mínim me repliqui les xifres que jo
li don, que també faig quadres d’aquests amb colors que es fan
amb els ordinadors d’avui en dia. És a dir, vostè ha de
reconèixer, diu, ha reconegut així mateix que bé, que sí com que
té menys, però que com que això haurà de pagar fins l’any que
ve, l’any que ve incrementarem; bé, però és que ara som al
debat d’enguany. Jo el crec, el vull creure, però això que m’ho
aplica als espais de rellevància ambiental i la gestió d’espais
naturals protegits i les compensacions entre aquests dos, que
disminueixen; disminueixen, no és que no creixin perquè això
vostè ho pagarà l’any que ve, que seria, me diria, no, miri, es
que no creim perquè això no ho pagaré enguany. Ah, molt bé,
però és que disminueix; és a dir que alguns, amb l’enrenou
tampoc no els pagarà, perquè són 600.000 euros, són 100
milions de pessetes que se’n van per avall aquí.

I després el tema dels aqüífers, el tema de l’aigua. Bé, jo
crec que és una bona idea aquesta unificació, és evident,
unificar la gestió me pareix que sempre és evident; és ver ha dit
un sol general, però coronels en tenen a balquena, de coronels
a balquena i general un, però a la plantilla de coronels, bé, bé,
pareix l’alt Estat major això. O sigui que no ens vengui motos
que sabem comptar, és ver, generals un, però coronels molts i
cobren els coronels ja avui en dia. Bé, no, el tema dels aqüífers,
miri aquí tenim un problema molt seriós del qual no n’hem
debatut mai aquí, però que n’haurem de tenir un debat a un
moment, sense crispació, però que l’hem de tenir; tenim un greu
problema en els aqüífers d’aquesta illa, supòs que vostè n’és
conscient i aquest és un tema que, d’una manera freda,
reflexiva, hem de veure perquè tenim uns aqüífers absolutament
contaminats i fora de normativa. I això és greu perquè això no
ho depuram amb facilitat i això no és culpa només dels pagesos,
que seria bo d’arreglar. Bé, feim unes substitucions, que no
emprin nitrats, no, no, aquests nitrats vendran dels pagesos a
qualque zona molt determinada, on hi ha uns cultius intensius,
del qual vostè n’ha estat batle durant molts anys. Però a altres
bandes no, per què no hi ha abonament, quin és el problema?

I en això, vostè hauria d’escoltar amb un poc més d’afecte
la meva companya d’escó, perquè la tenc darrera, la Sra.
Rosselló, el problema és que, vostè ha parlat dels que viuen en
rústic; és ver, però no hem fet una normativa seriosa damunt les
aigües residuals a la gent que viu en sòl rústic i que, per tant, i
jo li vaig fer una pregunta damunt aquest tema i m’ha va dir que
no tenien informació, però vostè sap quantes foses sèptiques hi
ha en aquesta illa, que amollen nitrits, nitrats, el que vulgui? El
que vulgui, perquè allà sí que no hi ha recollida selectiva, la
gent ho amolla, aquest és un tema preocupant. No, això, Sr.
Font, això és un problema molt seriós, perquè ens estam
carregant els aqüífers d’aquesta comunitat. I si vostè, que ho té
a la conselleria, perquè fa molts anys que hi ha hagut un
sistema, abans de l’autonomia i tot, on es determinaven aquestes
coses, si vostè fa fer, i jo li agrairia que ho fes fer i ens ho
passàs, perquè ho discutíssim seriosament i amb tranquilAlitat
perquè vostè no en té la culpa d’això. Aquest és un procés que
ve de l’increment incontrolat de vessaments, d’aigües que
contenen nitrats i nitrits a qualque banda, que això ja és més
greu, producte d’una poca regulació dels vessaments.

És a dir, bé, quan només hi havia pagesos a Mallorca,
amollaven les aigües, amollaven les purines, no passava res,



3966 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 2 / 20 de desembre del 2005 

 

perquè la capacitat que tenia la natura d’absorbir aquests
contaminants, doncs ho resolia. Avui ja no, ja ho hem desbordat
i vostè sap que en els fenòmens naturals quan es tomba el cim
és que baixa rodolant i serem incapaços de resoldre-ho. Per tant,
per això a nosaltres ens preocupa que no hi hagi els doblers
suficients per actuar damunt aquestes zones. Jo no li faré un
discurs, un debat de filosofia política, si vostès van o venen o
intervenen o no intervenen, tot el que governa intervé i el que
diu que no intervé o no governa o diu mentides; uns
intervendran més que els altres, uns ho faran d’una manera o
d’una altra, però intervenir intervenen, faltaria més. El seu
company intervé, fa normatives, no sé què, i clar que sí, i és que
els ciutadans ens trien perquè intervinguem regulant i millorant
la seva vida, per això un diu que es dedica a la política, perquè
vol intervenir, per no intervenir jo me qued a ca meva i escolt
música.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Gràcies, President. Anirem per parts, és ver que no havia
contestat allò dels arbres, senyores i senyors diputats. A l’any
2002 es varen retirar, me sap molt de greu però he de fer
comparança perquè vostè m’ha comparat, l’any 2002 es varen
retirar, de 148 finques, arbres, amb un total de 45.996 arbres, a
una mitjana de cost per arbre de 58,36 euros. L’any 2003 es
varen retirar de 72 finques, 21.364 arbres, a un cost de 67,92
euros, més d’11.000 pessetes. A l’any 2004 se’n varen retirar de
40 finques i es varen retirar 35.561 arbres, a un cost de 32,49
euros. I a l’any 2005 s’han retirat de 129 finques, un total de
42.282, a un cost de 31,89 euros. La qual cosa significa que a
l’any 2002-2003 es retiraren en total 77.500 i a l’any 2004-2005
se n’han retirats 76.200, però a la meitat de preu, que quedi clar.

Els Life els varen dur endavant vostès, Sra. Rosselló, i de
quina manera, amb cartes que li deien irresponsable, a la Unió
Europea, així de clar. I vostè me diu que comenci el fondeig; no
puc començar maig els fondeigs si primer no faig la cartografia,
però com que vostè li va dir a Europa que la cartografia i els
fondeigs ho faria a la vegada, perquè està mal fet el Life, està
molt mal fet; hem hagut de canviar, hem hagut de reprogramar
tot el Life i quedava que enguany s’havia d’adjudicar i hem
adjudicat enguany. No, no m’ha d’exigir més, clar, no, no, no,
el Life té 25 accions, 22 acabades i 3 que estan en marxa, que
han d’acabar l’any que ve a l’estiu. Si vostè no se’n record, jo
no en tenc la culpa, i d’això jo no em pos nerviós, som
vehement i li dic clar. Clar i vostè s’enfada d’això, punyetes, no
s’enfadi, es posi tranquilAla, però les veritats són com a punys.

Després, el Sr. Crespí, el pressupost és una cosa que si jo
tengués encomanes de gestió com té la Sra. Consellera d’Obres
Públiques, ella de les carreteres, si jo tengués encomana de
gestió de tot allò que en canvi sí tenc encomana de direcció, el
nostre pressupost, vostè sap que els 97.130.000 de secció 15,
més uns 40 milions d’avals, uns 20 milions de venda d’aigua o
30; ens anam ja a 167 milions que gastarem. Podem discutir si
40 són d’endeutament, perfecte, però parlam de 167 milions

d’euros i venim de 18 i 175. Si els ajuntem tots aquests doblers
són quasi 100.000 milions de les pessetes antigues a gastar, amb
una execució pressupostària, Sr. Andreu Crespí, que vostè ho
haurà mirat, segur; on el 2002, el darrer que jo puc comparar en
què vostès van acabar, hi havia sobrants de 9,70%. El 2003
vàrem executar i va quedar l’1,90, el 2004 l’1,50 i el 2005 l’49.
No n’he de menester més de doblers, el que he de fer és gastar
bé els que tenc, perquè de res me serveix acabar després amb un
9,70 sense acabar. Però si a això jo li ficàs el conveni que aquest
Govern ha aconseguit, que duim la gestió, les expropiacions i
tot, hauríem d’aplicar, que ho haurem de fer, per a l’any 2006,
12 milions d’euros del conveni del litoral, 20 milions de la part
de (...) que toca el 2006, 15 milions de la darrera part de Sa
Costera, més 13 milions d’aquest conveni nou que li he dit,
supòs que vostè també sap que està supervisat per la intervenció
del ministeri i tresoreria de 13 milions. Realment el que
gestionarem són 221 milions d’euros. És a dir, una burrada de
doblers, mai en la història s’havia aconseguit això. Hi ha tres
convenis que vénen del Govern anterior, del Sr. Aznar, que han
estat mirats i supervisats i arreglats pel nou Govern i un de nou
que ara firmarem amb el nou Govern. Hi ha una doblerada, no
n’he de menester més de doblers, no és qüestió de treure pit, és
qüestió que els ciutadans sàpiguen que els seus doblers són ben
manejats i gastats.

L’altra qüestió, el tema de les carreteres. Vostè diu: “és a
velocitat constant”, sí i vostè diu: “resulta que vostè fomenta
velocitat” i se queda amb aquesta part de les autovies, que la
gent podrà anar a 120. Però s’oblida de què lleva els embussos,
s’oblida que lleva les marxes curtes, s’oblida que vaig en
cinquena i sisena marxa que és quan un cotxe gasta menys...

(Remor de veus)

No Sra. Rosselló, tal vegada vostè va en bicicleta, però jo li
garantesc que els cotxes funcionen així. Jo estic d’acord amb
allò que ha dit el Sr. Crespí, però ha contat el 50% del tema, la
qual cosa li alab gust perquè lògicament ha donat una lliçó més.

Per altra part Sra. Rosselló, la sentència d’IBANAT. Vostè
creu que si jo no complís una sentència el jutge no me cridaria
a l’ordre? Vostè creu que jo estic en compliment d’una
sentència? Ho creu? Sra. Rosselló, vostè sap que està bé el
procés i que hi haurà les oposicions que vostè no va fer. Miri li
diré més, no hi hagués hagut pacte d’estabilitat amb Comissions
Obreres, UGT, que han firmat fa un mes si no fos així. Vostè
creu que me firmarien si jo els enganyés? Vostè això no ho va
aconseguir i jo ho he aconseguit, per què? Perquè hem xerrat
clar i hem donat seguretat a les persones que fan feina allà.

Però passem a allò que tant els preocupa, el canvi climàtic.
Miri, hi ha un, dos, tres i quatre Diaris de Sessions de la passada
legislatura que resulta que xerren de canvi climàtic. Una dita del
Sr. Diéguez, que li demana al Ministre de Medi Ambient, “què
pensa fer, és vostè que té la responsabilitat”. Jo en canvi de la
Sra. Narbona vull ser un company de viatge, però no pels que
estam aquí, pels que estam aquí i pels nostres fills perquè aquest
problema, com han vist a Montreal, s’ha donat una passa, però
de bona voluntat cap número damunt la taula, perquè això és
una feina d’implicar a tothom. I quan vostès me diuen, “i els
resultats”, tranquils, com diríem en alemany: langsam...

(Algunes rialles)
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Tranquils, tranquils. Siguem coherents en un tema que pot
ser bastant més gros del que ens pensam, o el tractam d’una
forma frívola. Sap què deien vostès? El Sr. Buades una vegada
li va dir al Sr. Antich que ignorava completament els
compromisos internacionals de protecció del clima del Protocol
de Kyoto. Dia 17 i 18 d’octubre del 2000, debat de l’estat de la
comunitat, al Sr. Antich. Però mirin aquestes paraules: “...per
tant, jo crec que sense cap dubte hem de fer tot el possible per
poder complir totes aquelles recomanacions de les grans
reunions d’experts, -ara els experts no compten-, com pugui ser
la de Kyoto.

Però al mateix temps hem de tocar amb els peus a terra i
hem de saber quina és la situació que tenim i la situació que
tenim en aquest moment és que segurament en temes de CO2
estam ja en relació a Kyoto, el que hauria d’haver l’any 2010".
L’any 2000 se deia des d’aquesta tribuna que en aquells
moments ja estàvem en allò que proposava Kyoto per a l’any
2010, Sr. Francesc Antich. I poden venir a treure-nos..., no, no,
ningú va replicar el contrari d’aquell número que feien...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, si és tan amable.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

Sí ja acab Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

No, hauria d’acabar...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font
i Barceló):

És que estava a punt d’aferrar-me al Reglament. Sra.
Rosselló, el problema és que vostè era en aquell moment la
responsable i aquí se va dir que ja complíem allò que Kyoto
exigiria l’any 2010. Ens estam desfent.

I Sr. Andreu Crespí, jo estic d’acord i acab Sr. President, en
què és necessari fer qualque debat més, a mi m’encantaria, vostè
ho sap, pas molt de gust. La desgràcia és que la legislatura
acaba perquè li queden molts pocs períodes parlamentaris i jo
me n’aniré d’aquí sense grans debats, desgraciadament, però
això no és culpa meva. Aquesta interpelAlació que vostès han
demanat a través de la portaveu del tema de l’aigua, estic
encantant de què la puguem fer perquè és un tema prou
important per tocar, però tocar amb els peus enterra. 

I acab, Sr. President, amb una qüestió que ho he de dir sobre
temes mediambientals, jo crec que aquest Govern ha donat una
passa com mai s’ha donat dins el medi ambient. Ja sé que
s’enfadaran per aquestes paraules els partits d’esquerres, però
fa tants d’anys que ho pens i ho sent que ho vull dir. L’esquerra
en els grans temes, per tradició, està de qualque manera..., té un
llençol molt ben emmidonat, però que està agafat en res, ni en
pinces, s’aguant, el midó l’aguanta. La posició que vostès tenen
sempre de partir de l’esquerra és privilegiada, ser d’esquerres
d’entrada significa un privilegi, una posició possible, fàcil, un

verb molt fàcil a l’hora de ratllar d’educació, de benestar social,
de temes educatius, o de temes mediambientals, se’n poden
riure, però és així. Fins i tot alguns de vostès en els passadissos
ens ho ha dit que és més fàcil ser d’esquerres. Però quan arriba
un canvi de dinàmica, que se passa...

(Remor de veus)

Jo sé que els sap greu això, però és la veritat. Quan s’arriba
a un canvi de dinàmica, en proves, ocupació dels temes, a vostès
això els sap greu. I jo el que vull és que els joves d’aquesta
comunitat puguin decidir qui volen triar, però també voldria que
ningú els pogués enganyar, no en temes mediambientals, o
d’educació, o de benestar social, en cap tema. I vostès no són els
amos dels temes mediambientals en aquesta terra, ni nosaltres,
són els ciutadans. Però fins ara se feien comptes que eren
vostès. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha cap grup que vulgui intervenir a favor? Ho deman. Hi
ha torns a favor, en contra, si vol intervenir. Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Per posicionar el Grup PSM sobre les
esmenes que han presentat Esquerra Unida i Els Verds.
Nosaltres coincidim en molts de plantejaments que han fet els
dos grups i no perquè siguem d’esquerres, sinó perquè estam
convençuts de què en política mediambiental hi ha molt per fer
i no se fa tot el que se podria fer. Entre altres coses per
l’argument que ha fet servir el Sr. Crespí que els doblers són
totalment insuficients. I creim que té raó en aquest sentit, no
només per les xifres que ha donat, sinó perquè la Conselleria de
Medi Ambient ha de tapar molts de forats a la política global
que du el Govern a terme.

No tornaré dir que el Sr. Conseller de Medi Ambient té les
espatlles amples i que altres conselleries l’utilitzen, però és que
avui matí mateix una conselleria que s’ha debatut, com la de
Turisme, li falten doblers, havia davallat els pressuposts, perquè
confia que la Conselleria de Medi Ambient li faci les seves
polítiques. Vull dir que també hi ha altres conselleries que li
posen el dit. Per tant, això vol dir que encara menys doblers té,
o disposa per fer allò que ell voldria.

Sobre els temes globals del pressupost, hem vist que les
polítiques són similars, per no dir les mateixes de l’any passat,
el que passa és que els ha atomitzades en diferents programes,
hi ha molts més programes, pareix que fan molta més feina.
Però en definitiva, els doblers són els mateixos i les tasques a
fer també. L’única diferència i la proposta estrella és la creació
de l’Oficina del Canvi Climàtic i que fins aleshores només és
pura teoria. Esperem que a partir de l’any que ve, així com ha
dit el Sr. Conseller, pugui dotar aquesta oficina d’un pressupost
digne per poder fer efectives aquestes polítiques per evitar més
contaminació a l’aire i simplement no se limiti a fer les mesures,
sinó que faci alguna cosa més. 

Jo supòs que tots tenim la mateixa preocupació i sensibilitat
pel medi ambient, la manera d’aplicar-la són maneres diferents.
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La discrepància més forta que tenim amb el conseller de Medi
Ambient és la manera com du a terme les polítiques
mediambientals, sobretot en la concepció que té de definició i
declaració d’espais naturals, que continua amb la mateixa
dinàmica de declarar espais naturals en funció de la propietat i
no dels valors naturals d’aquests espais. I creim que per aquí té
molta feina a fer, perquè quant als PORN que ha anunciat que
s’estan fent ja ara, com és el de Cala d’Hort, comarca del
Llevant i de la Serra de Tramuntana, deixa unes grans clapes i
uns grans espais que serien objecte, mediambientalment parlant,
de formar part d’aquest PORN i en canvi, per qüestions
d’oportunitat o de no conveniència perquè no interessa a la
propietat, deixa aquesta responsabilitat que creim que té de
protegir unes àrees que s’haurien de protegir.

Bé, tendrem oportunitat de defensar les esmenes parcials que
hem presentat, ja n’hi ha hagut algunes que han estat aprovades
en comissió i esperam que en el proper debat puguem defensar
algunes que queden per millorar aquest pressupost. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Assumpta
Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me pens
que la Sra. Vadell m’ha passat davant, però bé, la fixació de
posició era després, segons les meves informacions, però bé, és
igual, encantada de cedir-li el temps, no es preocupi. Primer de
tot vull agrair el to del debat de tots els portaveus que m’han
precedit i Sr. Conseller, no cregui per res que crida, el que passa
és que vostè anima el Parlament, vostè ens dóna ànims a tots.

Jo li vull agrair de veritat Sr. Conseller que hi posi tanta
passió i tanta claredat en tota la seva exposició perquè me fa
més fàcil la meva intervenció. Jo procuraré no ratllar de ningú,
per no posar gelós a cap portaveu, però crec que vostè Sr.
Conseller, té un gran equip humà, té moltes persones, a part de
vostè, amb les quals jo he pogut fer feina de la seva mà en
moltes ocasions. Té un equip d’alts càrrecs, tècnics i funcionaris
que fan possible avui que aquesta conselleria sigui un referent
importantíssim, em cregui que ho dic de veritat, dins la nostra
comunitat i a cada una de les nostres illes.

Els pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient per a
l’any 2006 suposen un augment de més de 2 milions d’euros,
que si acumulam la pujada de l’any passat, en dos anys ha pujat
un 8,6%. Per tant, jo crec que tota la feina que ja s’ha fet
anteriorment, feina feta, no ens ha sobrat mai cap dobler, no ens
ha sobrat res i podem amb la cara ben alta dir que nosaltres
estam gestionant el medi ambient sense que ens sobri un duro,
més bé el contrari.

Com ja li vaig dir a la compareixença, Sr. Font, som molts
els que podem comprovar que any rera any, les actuacions que
s’han fet, es fan i es faran des de la seva conselleria, li puc
assegurar que són excelAlents. Vostè i el seu equip no han
escatimat ni en feina, ni en recursos i han sabut desenvolupar

amb rigor, fermesa i coherència la política mediambiental sense
cap complex. Ben al contrari dels anys passats, encara que no
vulguem, hem de fer-hi referència, perquè nosaltres vàrem estar
a l’oposició i hem vist moltes coses i podem comparar. Allà on
abans es feien iniciatives aïllades, triades aleatòriament, sense
cap ni peus, com diríem “a salto de mata”, sense planificació i
sense consens. Posant per davant sempre els perjudicis
ideològics i fent demagògia damunt qualsevol actuació que es
fa. Afortunadament la nostra societat ja té molt clar que hi ha
dues maneres ben diferenciades de gestionar el medi ambient.
Una, amb rigor, serietat, eficàcia i consens, no cal dir que és la
nostra. I l’altra, amb perjudicis, ineptitud, imposicions i sense
cap planificació. 

Els resultats de la nostra gestió estan a la vista, els podem
trepitjar, en podem gaudir i sabem perfectament qui és el que
s’ha preocupat de fer totes aquestes realitzacions i no tan sols ho
sabem nosaltres com a grup parlamentari i el Partit Popular, ho
sap la nostra societat. 

La Sra. Rosselló ens deia l’any passat a una de les seves
intervencions que el medi ambient és: “l’aire que respiram, la
terra que trepitjam i l’aigua que bevem”. Però jo Sra. Rosselló
li diria que quan vostè governava l’aire era irrespirable perquè
les depuradores feien totes olor. La terra no en varen trepitjar
cap, no en varen trepitjar de terra, ara sí que en trepitjam,
trepitjam el Canal Salat de Ciutadella perquè el vaig trepitjar jo
l’altre dia, una magnífica actuació de zona verda. Neteja del
litoral, vedats socials de caça, compra de finques, com la Tanca
de Formentera de 300 hectàrees, etcètera. I l’aigua que bevem,
abans no en podíem beure gaire perquè fugia tant que quan
obríem l’aixeta no n’hi havia. Avui nosaltres anam una passa
per endavant Sr. Conseller, perquè quan se desperten els altres,
nosaltres ja estam deixondits fa estona. I la veritat és que li don
l’enhorabona.

Una de les coses més importants que se va fer, efectivament,
és l’Oficina del Canvi Climàtic i la Direcció General per al
Canvi Climàtic. S’hagués pogut fer els 4 anys anteriors i no se
va fer absolutament res. I jo me deman, per què tanta insistència
en el canvi climàtic, només a les Illes Balears, el CO2 només
s’ha d’aplicar a les nostres illes? No ho entenc, sempre ens hem
d’endur els plats romputs nosaltres els de Balears i a tot
Espanya estan fent autopistes, amb el suport de tothom,
d’Esquerra Republicana, Els Verds, Esquerra Unida, el PSOE.
I nosaltres sempre ens hem d’endur els plans romputs. Cau tot
un barri a Barcelona i no passa mai res. Destrucció del territori,
o no es destrueix a les altres bandes? És que me fa gràcia perquè
l’altre dia veig el Sr. Zapatero amb una gorra (...), amb un
somriure com és habitual en ell d’orella a orella i pitjar un
botonet, una tuneladora que es carregava una muntanya. On són
vostès quan es carreguen una muntanya? O quan fan l’AVE?
Nosaltres hi estam d’acord, però és que també s’ho carreguen a
tot Espanya. I aquí per una autovia de futur..., escolti és que fan
un (...) que no es bo dir.

(Alguns aplaudiments)

L’augment del 2,1% aquest any, com ja he dit, és un
increment que en relació a altres anys és inferior, però també
tenim molta feina avançada. I també tenim l’Agencia Balear de
l’Aigua que tindrà una important dotació pressupostària de
91.144.000 euros. I aquesta agència, com bé ha explicat el Sr.
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Conseller, és una agència allà on hi haurà totes les estacions
depuradores, n’hi ha 81, o sigui que n’hi ha 6 o 7 que l’any
2003; 179 estacions d’impulsió, colAlectors, instalAlacions,
plantes dessaladores. També hem de dir que el tema de
l’IBANAT, com ha dit el Sr. Conseller, que tindrà una
important partida per aclarir tot el tema de personal, consensuat
totalment, cosa que el felicitam, amb els sindicats i tots els
obrers i funcionaris.

També hem destacar que una volta aprovada la LECO,
agraïm el suport del Grup Mixt, del Partit Socialista que va
donar suport a aquesta llei i també alguns articles que va
aprovar el PSM perquè Esquerra Unida i Els Verds no ho va
aprovar perquè tampoc va ser a temps a presentar les esmenes.
Hi ha una inversió d’1.300.000 euros i a més a més, unes ajudes
d’1.200.000 euros. Açò demostra una vegada més, Sr.
Conseller, que nosaltres sabem respectar els valors ecològics i
també sabem xerrar amb la propietat i jo hi som de testimoni
perquè he vingut a 5 o 6 reunions que s’han fet a Menorca i
efectivament, els propietaris estan molt contents de la gestió que
es fa a Medi Ambient.

Res més. Per acabar, li vull donar les gràcies perquè crec
que ens ho ha explicat tot amb claredat i li volem donar el nostre
suport. Nosaltres rebutjam aquestes esmenes a la totalitat. I em
cregui Sr. Conseller, que si el ciment és necessari de vegades
per evitar contaminacions nosaltres li donam suport, perquè de
vegades es donen premis per aquí i per allà (...) i no sé què, però
ho acceptam molt gustosament perquè aconseguim que no hi
hagi contaminació i aconseguim arreglar els problemes
mediambientals de la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vinent. En torn de rèplica Esquerra
Unida i Els Verds té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. He de dir
que o m’he divertit molt, o m’ha agafat una plorera que
realment Sra. Vinent, crec que necessitaria un parell de
mocadors. Miri, pareix mentida que a un Parlament hi hagi un
debat d’aquestes característiques. Jo creia que hi havia una mica
de més de formació respecte a determinats punts. Miri,
l’autocomplaença no és un element que jo consideri que sigui
bo, sobretot en temes ambientals. Igual que també crec que per
una qüestió purament d’ètica política Sra. Vinent i tots els
senyors del PP haurien de tenir una mica més de respecte a allò
que són actuacions que s’han fet per part d’altres governs, que
tot i que no coincidien amb vostès, evidentment, però que varen
fer una tasca. Evidentment en aquest sentit la deixadesa que
vostès estan disposats a fer en aquesta cambra, dient que tot allò
que se va fer durant els 4 anys del pacte va ser tan dolent que
més o manco era per arrencar a córrer, jo crec que Sra. Vinent
que no només està faltant a la veritat, sinó que està demostrant
allò que és el Partit Popular, així de clar i vostè si és el reflex a
nivell ambiental li he de dir que encara fa més que tots els
ecologistes, crec que no puc excloure ni un, realment sentim
vergonya de tenir un Partit Popular que defensa el medi ambient
d’aquesta manera.

Dit això, jo li voldria fer un parell de qüestions perquè
m’agradaria que quedés clar, se veu que no ens entenem. En
primer lloc el tema de medi ambient, igual que el tema de Kyoto
no és un tema de la Conselleria de Medi Ambient, ja ho he dit,
el problema del medi ambient no és un tema exclusiu de Medi
Ambient. Medi Ambient té unes competències, aigua, residus i
espais naturals, aquestes són les seves competències, a més
d’algunes de millorar la qualitat ambiental, etcètera. Però el
medi ambient va inherent a moltes altres coses, ja ho he dit, a
cada una de les actuacions que fa el Govern i això ho sap
perfectament el Sr. Matas que va ser ministre de Medi Ambient.
Per tant, diria que almanco quan jo parl de medi ambient, no
parl de la Conselleria de Medi Ambient, parl de l’acció de
Govern que està duent endavant en temes ambientals,
evidentment temes econòmics que tenen repercussions
ambientals. 

Jo demanaria al President del Parlament que per a l’any que
ve hi hagi una altra conselleria, la conselleria de fa 4 anys,
perquè si vol que tenguem un debat sobre allò que se va fer a la
Conselleria de Medi Ambient fa dos anys i mig, és perquè a mi
m’haurien de posar un temps per defensar tot el que vostès
acusen i repetidament diuen. Moltes coses que està fent el Sr.
Font les té gràcies a la feina que se va fer a l’anterior Govern,
gràcies a la feina que se va fer per part de l’anterior Govern, li
agradi o no li agradi i això no ho diu...

(Remor de veus)

...perquè ABAL (Agència Balear de l’Aigua) va ser
precisament una cosa que se va trobar, com a mínim, mig feta
per part de l’anterior Govern. El Pla de perillosos, del qual ni
n’ha parlat, se’l va trobar..., no li agradat això és veritat, no li ha
agradat gens, però se va trobar una feina feta. És veritat que en
temes per exemple del canvi climàtic, ja dic no és la responsable
Medi Ambient, a nosaltres ens agradat altres coses, no varen
poder, però hi havia una mig feina feta. En temes d’espais
naturals hi havia feina feta i jo no m’he dedicat mai en aquesta
cambra a dir que durant els 4 anys del pacte, ho vaig fer quan
era consellera, se varen fer moltes coses que el Sr. Font, i si no
ho vol reconeixerà mai, se n’està aprofitant. Per tant, també vol
dir que nosaltres també vàrem deixar un llegat important.

Per tant, jo crec que vostès han de posar les coses en el seu
lloc. Ara que hi ha diferències polítiques profundes, de gran
calat Sra. Vinent, és enorme. Quan vostè se’n riu d’aquesta
manera del tema del canvi climàtic, quan diu que per una
autovia se posen així? Jo perdoni Sra. Vinent, només li puc dir
en el poc temps que me queda és allò que se diu a la pedagogia
o psicologia d’aprenentatge, la zona de desenvolupament
pròxim està tan lluny que no podem mai xerrar del mateix tema.
El tema del canvi climàtic és un tema importantíssim, és un
tema de primera magnitud a nivell mundial, se faci a les Illes
Balears, se faci a Kènia, o se faci allà on se faci. El problema és
que ens afectarà a tots, però tenim la responsabilitat com a país,
com a illes, de fer el màxim d’actuacions per minvar-la. I el
problema és que vostès amb les seves actuacions que han fet
l’han incrementat i si això vostès no ho volen veure és un
problema seu, però evidentment també és meu, perquè jo som
ciutadana d’aquí i consider que els meus fills no se mereixen
que els deixem un llegat com els deixarem. I les polítiques que
han duit a terme durant aquests dos anys i mig de legislatura han
incrementat i incrementaran les emissions de CO2, no parlin de
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fa 4 anys, parlin d’ara, facin el favor de parlar d’ara i és el que
no fan.

Dit això, crec que evidentment sobre aquests temes hi ha
molta feina per fer, se veu que la majoria de la població no té un
coneixement clar d’allò que suposa ni el canvi climàtic, ni els
temes ambientals i per tant, hi ha molta feina a fer i segurament
serà millor que se facin en altres àmbits. 

Ja per acabar, tornar a repetir que jo he vengut aquí a parlar
dels pressuposts de la Conselleria de Medi Ambient, he donat
qüestions objectives, que estan en els pressuposts, que no han
augmentat, que hi ha realment temes... He demanat, no se m’ha
contestat, què passa amb els residus perillosos? És un tema de
primera magnitud, de gran calat a nivell ambiental, no m’han
contestat. He demanat també altres temes relacionats amb
programes i que no augmenten. D’això Sra. Vinent, no se n’ha
xerrat gens. De l’únic que s’ha xerrat és de retrets i de dir que
el medi ambient el Partit Popular el fa millor. Idò jo Sra. Vinent
li he de dir que mentre el medi ambient per a vostès sigui el que
han dit en aquesta cambra, no només hi ha feina per fer, és que
realment ens trobam al principi del preescolar i encara queda tot
un curs de formació universitària, que se veu que a tots vostès
els falta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Sr. Crespí.

(Remor de veus)

Per favor.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, un poquet de silenci, que el Sr. Crespí, que molt
amablement s’ha aixecat... Sr. Sampol, per favor; Sr. Font, si
són tan amables. Sr. Font... Moltíssimes gràcies. Sr. Crespí, està
vostè en l’ús de la paraula.

(Rialles)

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. Font, posi’s tranquil, que tendrà qualque malaltia greu.

Realment el conseller ha utilitzat un argument que és difícil
de rebatre. Jo quasi estava a punt de retirar la nostra esmena
perquè, clar, allò que ell ha vengut a dir, si jo ho he entès bé -
parla bastant clar i fort, el Sr. Font, és bo d’entendre-, que
realment no li fan falta doblers perquè ell maneja molts de
doblers gràcies al fet que des del Ministeri de Medi Ambient li
han enviat molts de doblers. És un argument que te toca, no?
Però en qualsevol cas, mir, a mi em pareix molt bé que vostè i
la Sra. Narbona s’entenguin des del punt de vista polític...

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, deixin parlar el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo no crec que sigui cap problema. Bé, li contaré a vostè que
quasi quasi m’han convençut, la seva intervenció ha estat
gairebé innecessària perquè realment si el conseller d’aquest
govern troba que gràcies al fet que el Ministeri de Medi
Ambient li dóna un finançament suplementari que no rep del
seu govern per fer coses importants per al medi ambient, idò,
home, un s’ha de sentir satisfet. 

No obstant això jo crec que tots consideram que
l’Administració central també ha de participar en determinades
coses que són competència seva, en altres que són competències
concurrents, i no renunciam a millorar-li el finançament. Encara
que vostè trobi que té molts de doblers la conselleria, jo li he de
dir, Sra. Vinent, que nosaltres continuam mantenint la nostra
esmena perquè creim que hi ha moltes coses a fer i els doblers
vénen una mica justs, sobretot quan jo he explicat unes xifres i
ningú no s’ha dedicat a contradir-me. Vostè no m’ha contradit
perquè no m’ha contestat; jo comprenc que vostès tenen una
fixació amb la meva companya i a mi no m’escolten ni em
contesten, però jo he tret unes xifres clares. No m’han dit com
justifiquen que ni tan sols no s’apliqui l’IPC. Vostè ha dit,
“home, un 2%”; sí, clar; idò si a vostè li apugen el sou el 2%, o
vostè apuja el sou a uns empleats el 2% i l’IPC és el 3 em pareix
que no estaran gaire contents, tenint en compte que els salaris
pujaran molt més, amb la qual cosa la part que no és capítol 1
encara es veurà més mossegada.

Per tant, miri, jo què vol que li digui; si qualcú no vol els
doblers que no els accepti; nosaltres els hi ficarem a pesar de
tot, si poguéssim. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
miri, Sr. Albertí, -ai, Albertí, ja no sé què em pesc-, Crespí...

(Algunes rialles)

Miri, sense cap dubte que hi ha moltes coses per fer. El
conseller mateix ho ha reconegut i estam fent moltíssima feina
per aclarir molts de temes més dins aquest any i mig que ens
queda. Però aquí avui he sentit que nosaltres, el Govern balear,
amb segons quines administracions -Consell Insular de
Menorca, etc.- no tenim delicadesa cap a elles en temes
econòmics. Però si som àngels de la guarda, som àngels de la
guarda devora el que fa el senyor ZP, el Sr. Zapatero, perdó,
sobre el que fa aquest senyor amb les Illes Balears, amb la
nostra comunitat autònoma. Per tant, si ho comparam amb altres
comunitats autònomes els números cantarien, vaja, no ho vull
ni pensar.

I jo li diria, Sra. Rosselló, que vostè també ha cridat i molt,
no digui que el conseller crida perquè vostè s’ha esvalotat i està
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crispada sempre, senyal que s’ha picat, perquè és senyal que no
té la consciència tranquilAla. I jo li diré una cosa més: la
vergonya nosaltres també la sentim quan vostè ve aquí amb
cartellets, que seu aquí amb un cartellet o amb una pancarteta
que d’aquí, per cert, no ho veim perquè estam un poc enfora -
demà l’haurà de fer un poc més grossa-, perquè sembla més una
dona anunci que no una diputada, moltes vegades.

(Petit aldarull a la sala)

No em vengui a dir qui fa més vergonya a qui. 

Per tant jo l’únic que dic és que molt bé que vostè aquí no
trobi bé que es facin autovies, que es facin..., però a nivell
nacional el seu partit què diu?, com és que es fan allà?, com és
que es foraden muntanyes? Nosaltres ho veim bé, és vostè. Com
és que no ho denuncien a nivell nacional i donen suport a tota la
política del senyor ZP?

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats, passarem a votar el debat
número 3, de totalitat i de globalitat, secció 12, Conselleria de
Turisme, les esmenes.

Per tant, senyores i senyors diputats, procedim a la votació.

23 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció. Per la qual cosa
queden rebutjades.

Passam a votar el debat número 4, de totalitat, secció 13,
Conselleria d’Educació i Cultura.

Senyores i senyors diputats, procediment a la votació.
Esmenes, és que estam dins esmenes, és que tot són esmenes
ara, procedim a la votació.

23 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció.

Ara passam a la votació del debat número 5, de globalitat,
agrupació dels programes d’educació 421A, 21B, 21C, 21F,
etcètera. Vull recordar-los que aquí, en el programa d’educació
421A, hi ha una transacció per part del PSM, la 9274, per tant,
Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President. Acceptarem la transacció perquè
per evitar el fracàs escolar més valen 12.000 euros que no res.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portaveu? No s’accepta? S’accepta, idò vostè, no se vota,
la retiren. Retiren la transacció?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

No, la transacció me l’havia feta el Grup Popular i jo accept
la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, per assentiment, s’aprova aquesta. D’acord.

Bé, idò passam a votar el debat número 5, de globalitat.
Senyores i senyors diputats procedim a la votació.

23 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció. Per la qual cosa,
queden rebutjades.

Passam a votar el debat número 6, de globalitat, d’agrupació
dels programes de cultura, Institut d’Estudis Baleàrics i Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.
Senyores i senyors diputats, procedim a la votació.

23 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció.

Passam a votar el debat número 7, de totalitat i de globalitat,
secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació; secció
05, Consell Econòmic i Social; l’empresa pública 82, Centre
Balears Europa, i les empreses de servei públic, en aquest cas la
02, Parc Bit Desenvolupament, SA; la CAIB Patrimoni, SA;
Baleares Innovación Telemática, SA. Senyores i senyors
diputats, procedim a la votació.

23 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció.

I ara, passam a la darrera votació d’avui vespre, que és el
debat número 8, de totalitat, secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambient i
de l’Institut Balear de la Natura. Senyores i senyors diputats,
procedim a la votació.

23 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció. Per la qual cosa,
també queden rebutjades.
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