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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui capvespre i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Miquel Jerez.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, Simó Gornés substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet, la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda, Gabriel Barceló.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Marián Suárez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Perdoni, Sra. Presidenta. Aina Rado substitueix Antoni
Garcias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Sr. Consellera d'Educació i
Cultura, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2009 (RGE núm. 9662/08).

Així passaríem ja a la compareixença de l’Hble. Consellera
d’Educació i Cultura per tal d’explicar els pressupostos de la
seva conselleria per a l’any 2009 segons escrit 9664 del 2008.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Educació i Cultura, Sra.
Bàrbara Galmés i Chicón, a qui donam la benvinguda,
acompanyada dels alts càrrecs següents: Sr. Francisco Javier
Nieto Revueltas, secretari genera; Sra. Maria Gener Llopis,
directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives; Sr. Miquel Martorell Mas, director general de
Planificació i Centres; Sr. Miquel Coll Canyelles, director

general de Personal Docent; Sra. Francesca Garcias Gomila,
directora general d’Universitat; Sr. Pere Joan Martorell, director
general de Cultura; Sra. Margalida Tous Ferrer, directora
general de Política Lingüística; Sr. Josep Serra Colomar,
director general d’Innovació i Formació Professional; Sr.
Miquel Mestre Morey, director general de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent; Sr. Francisco
Fernández Terrés, gerent de l’IBISEC; Sr. Alfonso Rodríguez
Badal, director de l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar;
Sra. Margalida Marí Tur, delegada territorial d’Educació
d’Eivissa i Formentera; Sr. Joan Coll Pons, delegat territorial
d’Educació de Menorca; Sr. Andreu Serra Martínez, cap de
gabinet; Sr. Javier del Hoyo Bernat, secretari de l’Institut
d’Estudis Baleàrics; senyor... Perdó? El Sr. Javier del Hoyo no
hi és; idò que quedi constància que el secretari de l’Institut
d’Estudis Baleàrics no assisteix. Sr. Francesc Ramis Oliver,
assessor tècnic; Sra. Andrea Torrens Arroyo, cap de
comunicació; Sra. Francisca Jiménez Blaya, cap de premsa; i
Sra. Sandra Riba, de premsa.

I després de les presentacions passam la paraula a l’Hble.
Consellera per tal de fer l’exposició oral sense limitació de
temps. Quan vulgui.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tothom. Un any
més comparesc davant d’aquesta comissió per explicar els
criteris que han regit el repartiment pressupostari de la
Conselleria d’Educació i Cultura i que marcaran la gestió durant
el 2009. Enrere queden mesos intensos de feina que han servit
per comprovar, en uns casos, l’eficàcia dels programes
experimentals posats en marxa el curs passat i, en uns altres, per
acabar de perfilar un pla d’actuacions dissenyat per afavorir els
objectius principals d’aquest departament, uns objectius
encaminats, com tots vostès saben, a la millora integral del
sistema educatiu de les Illes Balears, a la promoció i projecció
de la nostra cultura i a la potenciació de l’ús social de la nostra
llengua.

Si fa un any en aquesta mateixa sala proposàvem un projecte
de pressupost dirigit a activar els mecanismes necessaris per
començar a funcionar, a rodar, enguany presentam a la
consideració d’aquest parlament un altre que ha de permetre el
desenvolupament estratègic, l’establiment efectiu i la
consolidació del nou model de gestió educativa i cultural. 

El pas d’una primera fase de presa de contacte a un segon
estadi de fiançament ha requerit per part del Govern de les Illes
Balears un esforç inversor significatiu, un sacrifici que cobra
una major importància si tenim en compte el complicat context
econòmic que ens envolta i les dificultats que la situació de crisi
generalitzada ha provocat en el si de la societat balear.
Conscients d’aquesta circumstància, o precisament per mor
d’ella, el Govern s’ha mantingut ferm en la seva convicció que
l’educació és la garantia de qualsevol societat moderna amb
expectatives de futur; és la variable que a la llarga condiciona
la capacitat de superar moments de recessió. Invertir en
educació, per tant, no té una traducció en despesa que s’ajusti a
la realitat, sinó uns efectes positius sobre la població a mitjà i
llarg termini, que reflecteixen una aposta i una confiança
prèvies en el capital humà propi, en la pròpia ciutadania.
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Partint d’aquest principi i ja entrant en matèria, la
Conselleria d’Educació té assignat un pressupost de
850.090.558 euros, incrementant en uns 48,2 milions d’euros la
quantitat absoluta del 2008, el que suposa que el pressupost del
2009 augmenta percentualment en un 6,01%, una pujada
significativa que ve motivada per la consecució d’uns objectius
molt concrets, que pas a explicar abans d’entrar en la distribució
per capítols.

Per una banda, i dins l’àrea d’educació, la proposta
pressupostària que presentam té un reflex específic en
actuacions dirigides a la millora del sistema en resposta a unes
línies estratègiques molt definides. Així, la conselleria destina
2,5 milions d’euros del pressupost del 2009 a palAliar el retard
que pateix el sistema educatiu de les Illes Balears en matèria
d’informàtica a través del Pla integral de modernització
tecnològica 2008-2011 que ha elaborat a tal efecte. 

Actualment els alumnes de la nostra comunitat es troben en
una situació de clar desavantatge respecte als d’altres
comunitats autònomes, que aconsella una intervenció
compromesa i decidida per, primer, posar solució a mancances
històriques i resoltes fins ara com pugui ser l’existència de
gairebé un centenar de centres educatius que avui per avui no
tenen cap possibilitat de connexió a internet per falta de
cablejat, i així ho farem, de tal manera que a finals del 2009
aquest 25% de centres que avui no es poden connectar a internet
ho podran fer. Segon, per reforçar la presència
d’infraestructures TIC als centres fins reduir el percentatge
actual de 14 a 5,5 alumnes per ordinador en acabar la
legislatura; es tracta de definir un model TIC de centre educatiu
a través de la dotació d’equipaments informàtics tant a les
escoles com a les aules, i de la instalAlació de la restant xarxa
alàmbrica que es completaria mitjançant cobertura Wi-Fi. En
tercer lloc, per impulsar iniciatives de formació contínua del
professorat i millorar el perfil professional d’aquest colAlectiu en
noves tecnologies, amb cursos específics i també amb la
inclusió de continguts formatius digitals en xarxa. I, finalment,
per crear una plataforma educativa que permeti la immersió
lingüística ràpida i efectiva dels alumnes nouvinguts, i l’avanç
cap a un coneixement profund de la nostra llengua, així com
d’un idioma estranger a través de projectes de suport educatiu
on line. 

Es tracta, en definitiva, de començar a donar les primeres
passes per orientar el sistema educatiu de les Illes Balears cap
a la superació de l’era tradicional, de l’educació tradicional, i
adaptar-lo a la realitat dels nous temps, amb l’objectiu de dotar
les nostres escoles de capacitat i de qualitat suficients perquè
s’integrin dins una societat destinada a educar la futura
ciutadania del coneixement.

S’ha de fer un incís especial en el fet que la lluita contra el
fracàs escolar de l’alumnat no es pot fer efectiva amb recursos
massa allunyats de la realitat social dels joves, totalment
implicats i imbuïts en l’àmbit de les noves tecnologies. És
impensable a dia d’avui plantejar objectius encaminats a assolir
índexs raonables d’èxit escolar sense incloure les eines digitals
dins un sistema educatiu que ha de menester una profunda
renovació, una renovació profunda en aquest sentit.

Com també és impensable avançar en aquest sentit, el de
l’èxit personal i acadèmic de l’alumnat, sense prendre mesures
al respecte. Per això la conselleria ha assignat la quantitat
d’1.183.862 euros per a l’ampliació del Pla de suport a la
lectoescriptura, que el curs passat s’havia aplicat de manera
simultània i experimental a 34 centres educatius de les Illes.
L’èxit, l’eficàcia i l’efectivitat d’aquesta experiència ha animat
la conselleria a fer extensiu aquest programa a 79 centres de les
Illes, amb 43 mestres de suport que estaran en disposició, que
estan en disposició d’atendre al voltant de 7.725 alumnes, 1.455
dels quals seran atesos en grups reduïts. Una iniciativa
innovadora que pretén millorar la comprensió lectora i les
habilitats d’escriptura dels alumnes de segon cicle de primària,
els alumnes de 8 i 9 anys, i actua de manera preventiva per
evitar possibles casos de fracàs escolar, perquè en aquest sentit
les xifres són molt clares: mentre el 91% dels alumnes de 8 anys
estan matriculats en el curs que els correspon, el percentatge
davalla al 84% quan arriba als 10 anys, i ja als 12 la taxa se
situa al 76%.

En aquesta línia, i amb la vista posada en la correcció de les
actuals taxes de fracàs escolar i en la prevenció de l’índex
d’abandonament prematur del sistema educatiu, se situen els
programes de qualificació professional inicial, coneguts com a
PQPI, implantats aquest curs, i el Pla d’acollida, integració i
reforç educatiu, conegut com PAIRE, elaborat i posat en marxa
fa unes setmanes. Pel que fa als programes de qualificació
professional inicial, estan dirigits a joves entre 16 i 21 anys i
s’ha posat en marxa un total de 84 programes, mitjançant els
quals es dóna cobertura a 14 perfils professionals i dels quals es
podran beneficiar 1.250 joves de les Illes Balears, el que suposa
una inversió de 4,3 milions d’euros que, sumats a l’aportació del
Govern central, dóna un total de 8,9 milions d’euros. L’objectiu
principal és proporcionar-los una formació bàsica i professional
que garanteixi la seva incorporació al món laboral o la seva
permanència dins el sistema educatiu a través d’una formació
professional específica de grau mitjà, però sobretot, i com a
novetat més important, aquests programes ofereixen a l’alumne
una alternativa factible per obtenir a partir d’aquesta formació
complementària el títol de secundària.

En aquesta línia també el Pla d’acollida, integració i reforç
educatiu té com a finalitat bàsica intentar donar una resposta
efectiva a la situació que genera l’augment d’alumnat nouvingut
a les aules i, a més, en qualsevol moment del curs escolar,
partint aquí del principi d’igualtat d’oportunitats, i per això
contempla mesures dirigides a fomentar la inclusió social i
escolar de tot l’alumnat, a consolidar la llengua catalana com a
llengua vehicular als centres educatius i a desenvolupar la
consciència d’igualtat i de dignitat de totes les persones com a
marc de referència per al diàleg intercultural. Per fer efectives
aquestes mesures la conselleria té previst destinar 600.000 euros
del pressupost del 2009, una quantitat que augmenta fins als 2,5
milions d’euros amb les aportacions ministerials.
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ParalAlelament a tot aquest conjunt d’actuacions preventives
i correctores, la conselleria contempla en el seu pressupost un
seguit de programes per incrementar la qualitat tant de
l’ensenyament com de la situació de les famílies amb infants en
edat escolar. Així el projecte de pressuposts del 2009 destina un
total de 3 milions d’euros al Pla de primera infància, per a la
creació de les 2.000 places d’escoletes que ens hem compromès
a crear durant aquesta legislatura, i per al sosteniment d’una
xarxa pública d’escoletes que en els pròxims mesos quedarà ja
definitivament regulada. El Govern de les Illes Balears ha
impulsat un pla que l’ha convertit en referent a nivell nacional
i que s’ha reflectit posteriorment en el Pla Educa 3 del Ministeri
d’Educació, departament que aportarà anualment a la nostra
comunitat un total de prop de 3 milions d’euros més. Això vol
dir que l’aportació anual del Govern de l’Illes Balears i del
Govern central se situa al voltant dels 6 milions d’euros anuals.
Enguany ja s’ha aprovat el decret de requisits mínims i el decret
regulador del currículum d’educació infantil 0 a 6 anys; a partir
d’ara queda pendent d’imminent aprovació pel Consell de
Govern el Consell de xarxa pública, en el marc del qual es
desenvoluparà la creació i el repartiment d’aquestes 2.000 noves
places i la consolidació de les ja existents. D’aquesta manera
s’assumeix la responsabilitat que té assignada de garantir una
resposta adequada a la demanda existent de forma igualitària a
totes les illes; també s’assegura la dotació de caràcter educatiu
que la LOE concedeix a aquest tram d’ensenyament infantil,
així com l’aplicació de mesures dirigides a la conciliació
efectiva de la vida laboral i familiar.

La colAlaboració amb les famílies és també l’argument que
sustenta el programa de reutilització de llibres de text, per al
qual s’ha previst una partida de 2,3 milions d’euros. Enguany
aquest sistema s’ha implantat a primer, segon, tercer i quart de
primària i s’hi han adherit a dia de..., la setmana passada, dades
de la setmana passada perquè encara s’estan obrint pliques que
es varen tancar dia 31, 106 centres públics, el que suposa un
52,2% del total. La quantitat aportada per la conselleria, 70
euros per alumne que hi participa, ha ajudat les famílies a
sufragar el 53,8% del cost total dels llibres. El curs que ve està
previst ampliar el sistema de reutilització a cinquè i sisè de
primària, i s’estudia la possibilitat de començar-ho a secundària.
Es farà efectiu així un programa que ajuda a l’estalvi familiar i
que acosta cada vegada més el sistema educatiu a la gratuïtat
real, un sistema educatiu que conforma un pilar fonamental del
Govern de les Illes Balears, que no renuncia ni molt manco a
establir les mesures que siguin necessàries per incrementar la
seva qualitat a través d’iniciatives que tendran un efecte notable
a mitjà i a llarg termini. 

És el cas del Pla de tercera llengua, per al qual s’ha previst
en aquest pressupost una partida d’1,2 milions d’euros, més
475.000 euros que arriben del ministeri del programa PALE, un
nou model d’ensenyament d’un idioma estranger basat en els
principis fonamentals d’igualtat d’oportunitats i d’equitat
educatives, tot respectant els continguts del decret de mínims.
Aquest pla contempla l’ensenyament d’una tercera llengua de
manera extensiva en segon cicle de primària i la implantació de
les denominades seccions europees d’una forma global i
progressiva a primària i no a grups aïllats o a centres concrets.
Es produeix així un canvi de concepció en el qual l’ús real de la
llengua estrangera es converteix en un instrument més per
adquirir coneixements.

La introducció extensiva d’aquesta modalitat s’ha traduït
aquest curs 2008-2009 en l’entrada en funcionament de 124
seccions, distribuïdes en un total de 101 centres educatius. Això
ha permès que 9.500 alumnes de les Illes Balears hagin
començat en uns casos i continuïn en uns altres el seu
aprenentatge d’una assignatura en anglès.

La posada en marxa del Pla de la tercera llengua contempla,
a més a més, tot un seguit d’accions complementàries que li
aporten solidesa; per exemple, i en les activitats destinades als
alumnes, enguany s’han organitzat, per primera vegada a les
Illes Balears, colònies d’estiu en llengua anglesa. A partir de
l’any que ve aquesta oferta de colònies s’ampliarà amb estades,
en règim d’internat, a alumnes de tercer i quart d’ESO, i a partir
del 2010 en una estada de quinze dies a l’estranger per a
l’alumnat de batxillerat. S’ha de ser conscients que aquest
conjunt de mesures previstes en el Pla de la tercera llengua
resulta essencial perquè els alumnes de les Illes Balears puguin
rebre una formació a l’alçada de les noves exigències
acadèmiques, les quals preveuen un examen oral d’anglès a la
selectivitat a partir del 2012, i també per adequar-se als reptes
dels nous temps i d’un mercat laboral cada vegada més
competitiu.

Però l’operativitat de totes aquestes línies d’actuació
quedaria limitat o fins i tot anulAlada si no s’abordàs la
preparació específica dels professionals que se n’han de fer
càrrec. Amb aquesta convicció, la conselleria ha fet una aposta
decidida per la formació del professorat, a la qual dedicarà l’any
que ve entorn dels 5,5 milions d’euros. Aquesta quantitat prové
de diferents departaments que impulsen programes concrets i
que, com no podia ser d’una altra manera, aconsellen una
preparació adequada del personal docent implicat. Així ho
entenem, l’única garantia en l’aplicació de noves línies
d’actuació educatives és dotar el professorat d’una formació
d’acord amb les noves necessitats, i així ho farem.

Bona part d’aquesta estratègia ve sustentada pel Pla
quadriennal del professorat 2008-2012, s’entén així que aquest
pla contempli programes de formació inicial, permanent i en els
centres per a l’educació 0-3; per a la llengua estrangera, és a dir,
per al Pla de tercera llengua; per a l’autonomia de centres o
millora del sistema educatiu; per a equips directius cap a un nou
model de direcció; per a l’educació per a la ciutadania; per a
convivència i mediació, entre d’altres.

Per una altra banda, l’any que ve la conselleria donarà
continuïtat, i aquí sí fora de pressupost, i amb fórmules de
finançament alternatives, al Pla d’infraestructures educatives
2008-2009, que per al 2009 preveu una inversió de 59,5 milions
d’euros.
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Pel que fa a infraestructures universitàries, s’ha previst una
inversió de 9,7 milions d’euros, 2,1 per al Centre de tecnologies
de la informació, i 7,6 per a l’edifici d’infermeria i fisioteràpia..

I en l’àmbit cultural i lingüístic, el projecte de pressupost per
al 2009 preveu, com a iniciatives més destacables, un total de
995.000 euros destinats al Pla de foment de la lectura; 300.000
euros per a la creació del Consorci del cinema i l’audiovisual,
i 500.000 euros per al Pla de modernització de centres culturals.

En resum, tots aquests són els projectes que tendran una
incidència especial en la societat balear, tant pel volum
d’inversió com per la important repercussió que tendran a
l’entorn educatiu i cultural.

Ara passaré a enumerar de manera concisa la resta de
programes del projecte de pressuposts del 2009 i ho presentaré
per departaments per fer-ho més àgil.

A la Secretaria General correspon un pressupost de 67,8
milions d’euros, 3,5 milions d’euros més que a l’exercici del
2008, dels quals, 32,7 són per cobrir les despeses de personal
d’administració general i serveis; 8,1 per cobrir la despesa
derivada del transport escolar; 1,4 milions d’euros a menjadors
escolars i 370.000 a ajudes a transport escolar, i per al Consell
Escolar de les Illes Balears 190.523 euros.

La Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives gestionarà el 2009 un total de 4,68 milions d’euros.
A la partida ja presentada d’1,65 milions d’euros, corresponents
al Pla de tercera llengua s’hi han d’afegir les dirigides a
l’ordenació general del sistema educatiu d’1,2 milions d’euros;
898.803 euros a la Inspecció Educativa. I pel que fa a les noves
tecnologies, un pressupost de 2,14 milions d’euros.

Per altra banda, el pressupost d’aquest departament es
completa amb les assignacions a l’Institut per a la convivència
i l’èxit escolar, de 29.412 euros, i a l’IACSE, de 54.999 euros.

Pel que fa a la Direcció General de Cultura, té assignat un
pressupost de 13,5 milions d’euros; 1,8 milions d’euros més que
en el 2008, la qual cosa suposa un increment de gairebé un 9%.
Com tots vostès saben, amb aquesta dotació la conselleria
impulsa les línies estratègiques de la present legislatura,
centrades especialment a donar suport als creadors i a millorar
els equipaments culturals. Al ja esmentat Pla de foment de la
lectura, Consorci de cinema i audiovisual s’hi ha d’afegir una
partida específica de 500.000 euros per al Pla de centres, amb
la qual es pretén cobrir part de les necessitats de personal que
pateixen els arxius, museus i biblioteques de titularitat estatal a
les Illes, amb la incorporació de més o manco una quinzena de
professional, ja que les plantilles en els darrers 12 anys no
s’havien incrementat.

Així mateix, aquest departament preveu transferències
corrents per valor de 4 milions d’euros a les instalAlacions
culturals: a la Biblioteca Pública de Palma, 1,04; a la Biblioteca
Pública de Maó, 496.617; a la Casa de Cultura, 28.034; a
l’Arxiu del Regne de Mallorca, 446.066 euros, al Museu de
Mallorca, 654.714; al de Menorca, 487.165; al monogràfic del
Puig des Molins, 227.582; a l’Arqueològic d’Eivissa, 567.077,
i a l’Etnològic de Muro, 65.367.

De la mateixa manera, i amb l’objectiu de palAliar el dèficit
pressupostari que es adquirir en exercicis anteriors, la
conselleria ha assignat, a través del Departament de Cultura, un
total d’1,29 milions d’euros a la Fundació Es Baluard, per fer
front a un deute de 318.000 euros, i 2,5 milions d’euros a la
Fundació pública Balears per a la Música, la qual destina
394.000 euros a saldar el deute acumulat durant exercicis
passats.

La Direcció General de Cultura també dedica 1,2 milions
d’euros al projecte de rehabilitació de Sa Llonja de Palma,
actualment en obres.

I finalment, i dins l’àmbit de la promoció cultural, l’Institut
d’Estudis Baleàrics té assignada una partida pressupostària de
3 milions d’euros per potenciar la promoció exterior de la
producció cultural de les Illes, per incidir en els acords de
colAlaboració amb altres entitats; impulsar l’edició de
publicacions referents als estudis històrics, socials, culturals i
científics vinculats a les Illes Balears, i per impulsar la
investigació i la divulgació de la nostra cultura.

La Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent té una previsió pressupostària de 8,9
milions d’euros. Aquesta quantitat servirà per donar cobertura,
com ja he avançat anteriorment, als programes de qualificació
professional inicial de recent implantació, als quals, com ja he
dit, destinam 4,2 milions d’euros. Així mateix, aquest
departament dedica 3,5 milions d’euros a la Fundació
Conservatori Superior de Música i 1,06 milions a la Fundació
per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, un
22,5% més que l’exercici passat.

Respecte de la Direcció General d’Innovació i Formació del
professorat, la conselleria ha previst un pressupost total de 4,2
milions d’euros. Per àrees, aquest departament assigna 3 milions
al programa d’innovació, i 1,2 milions d’euros al Servei de
Formació del Professorat.

Passam ara al pressupost de la Direcció General de Política
Lingüística, la qual, per al proper any arriba als 7,5 milions
d’euros i incrementa en 1,2 milions d’euros la quantitat
assignada el 2008 i que, dins el Pla de normalització, fa una
especial incidència en el sector sanitari i en el judicial. Els
recursos destinats al foment de l’ús de la llengua catalana
arribaran, en concret, a 4,9 milions d’euros; d’aquesta quantitat
total, s’ha de tenir en compte que 2,06 milions d’euros seran
transferits al COFUC, el qual augmenta la seva partida
pressupostària en un 40,77%, però això s’ha de comprendre que
permetrà saldar el deute que tenia acumulat aquest consorci i
que servirà per poder continuar els seus projectes de
dinamització lingüística, ensenyament, assessorament en català
als ciutadans i impuls de publicacions pròpies. A més a més, la
Direcció General de Política Lingüística dedica 1,8 milions
d’euros a la formació i a l’avaluació del català i 350.049 euros
a normalització.
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Per la seva banda, la Direcció General de Planificació i
Centres compta amb una dotació pressupostària de 55,5 milions
d’euros, 3,2 milions d’euros més que l’any passat. Tant per a la
provisió als centres del mobiliari i del material didàctic adequat,
a les necessitats de l’alumnat, com per a la distribució adequada
dels recursos econòmics per al manteniment dels centres
públics. L’aportació econòmica prevista per al funcionament
dels centres concertats arriba als 19,3 milions d’euros, un 5,69%
més que l’any passat.

Pel que fa referència al pressupost del programa de beques
i ajuts que gestiona aquest departament, la conselleria té previst
destinar el 2009 un total de 480.000 euros que aniran dirigits a
fomentar la participació de tots els estaments de la comunitat
educativa; a donar resposta a la demanda d’estudis a distància
i a concedir ajuts econòmics a les famílies.

Dins l’àmbit de les dotacions en infraestructures, l’Institut
Balear d’Infraestructures Educatives i Culturals, l’IBISEC,
compta amb una partida econòmica de 37,1 milions d’euros, a
part de ser l’organisme encarregat d’articular els 59,5 milions
d’euros fora de pressupost, corresponents al Pla de noves
construccions, ampliacions i reformes de centres educatives
amb fórmules financeres alternatives.

La Direcció General d’Universitat, per la seva banda, té un
pressupost total de 68,4 milions d’euros, dels quals 66,1 van
destinats a la Universitat de les Illes Balears; un 9,61% més que
a l’exercici del 2008, en una aposta clara pels estudis superiors,
Per a les ajudes al desplaçament universitari es dedicaran
910.701 euros, un 4,05% més que a l’any anterior.

Finalment, la Direcció General de Personal Docent té un
pressupost de 618,8 milions d’euros, el que suposa un 4,5 més
que el 2008. D’aquest pressupost total, aquest departament
assigna, per una banda, 469,2 milions d’euros, un 4,3% més que
l’any passat, a fer front al pagament i a la gestió de nòmines de
personal docent de l’educació pública no universitària de tots els
nivells i etapes. I per una altra, 147,4 milions d’euros, un 4,88%
més que l’any passat, a cobrir la gestió i els pagaments de les
nòmines del personal docent dels centres concertats.

Aquestes són, de manera resumida, les xifres que conformen
el pressupost del 2009, elaborat amb la intenció de continuar
impulsant i d’anar millorant cada dia més la gestió d’un
departament fonamental per al futur de la nostra societat.

Per tant, qued a la disposició de les diputades i dels diputats
d’aquesta comissió per aclarir qualsevol dubte que vulguin
plantejar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procediria ara la suspensió
de la sessió, per un temps màxim de 45 minuts, si els portaveus
ho consideren, o continuam, no?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, demanaríem la suspensió deu minutets, si és
possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Deu minuts? Idò, deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, atenció. Reprenem la sessió.

I per tal de formular preguntes i observacions, tot seguit
passaríem a la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Mixt intervendran els dos. Per tant, Sr.
Mayans, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot donar la benvinguda a la
consellera per explicar els pressuposts i a l'equip de la
conselleria, que si els anomenés a tots em passarien els cinc
minuts. Per tant, concretaré els temes que li vull preguntar.

A la memòria, a l’apartat de l’IBISEC a la pàgina 167 vostè
posa (...) de la conclusió de les actuacions que vol dur a terme
amb aquest ens, amb l’IBISEC i concretament parla de centres
d’ensenyament, d’escoles oficials d’idiomes, conservatoris,
formació professional. Vostè parla d’ampliar les actuacions o
les ofertes que poden oferir aquestes centres o aquestes
modalitats d’ensenyament. M’agradaria que ens concretés un
poc més on aniran dirigides les ampliacions que vostè diu aquí,
concretament a nivell de les Pitiüses, perquè supòs que Mallorca
tendrà alguna oferta que vostè em posi aquí.

En temes de formació professional, a quins mòduls es
podran impartir més que no s’imparteixen ara a les Pitiüses, tant
a Eivissa com a Formentera. Quines inversions té pensades fer
al Conservatori de Música d’Eivissa i a l’extensió a
Formentera? O si té pensat ampliar les seves instalAlacions i els
seus serveis. I també el tema dels programes de qualificació
professional inicial on s’implantaran. Vostè ha dit que hi ha 84
programes, m’agradaria saber quants s’implantaran a les
Pitiüses. I també si a l’Escola d’idiomes té pensada alguna
inversió, alguna ampliació, alguna actuació en general tant a
Eivissa com a Formentera.

També m’agradaria, Sra. Consellera, que ens digués, dins el
Pla d’infraestructures educatives 2008-2009, com està el tema
de la nova escola pública de Sant Ferran. A la compareixença
dels pressuposts de l’any passat, vostè em va dir que estaven
pendents del terreny adequat, l’havia de cedir l’ajuntament i
acaba dient: “i amb aquestes estam”. M’agradaria saber si
encara “estan amb aquestes” o estam un poc més endavant. Si
ja tenim aquest terreny, perquè fins i tot vostè va dir que dins
aquest colAlegi públic s’implantaria una escola de 0-3. Per tant,
és totalment necessari i en aquest tema sí que compartesc la
seva idea.
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Un altre tema que em preocupa molt i ja ve de lluny, ve de
la Llei de patrimoni del 98, és el tema del Museu de
Formentera. Vostè a la compareixença del 2007 em va dir que
estaven pendents de resoldre alguns problemes jurídics, entre
d’altres, que pugui tenir el NIF. Jo crec que en un any haurà
pogut treure el NIF de la fundació. I després em deia vostè
també que tractarem el proper dimarts aquest tema amb el
ministre de Cultura. A mi m’agradaria saber com està aquest
tema, si hi ha pressupost, si no n’hi ha, perquè en el pressupost
no he vist absolutament res. Bé, he vist 24.700 euros que ja hi
eren l’any passat. Amb 24.700 euros, evidentment, el museu no
es farà.

I en darrer lloc, si no és molt demanar, si em podria
desglossar les inversions a l’illa d’Eivissa un poc per municipis.
No és molt perquè són cinc, no és res de l’altre món.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula ara la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hble. Sra. Consellera d’Educació
i Cultura, senyores i senyors diputats. En primer lloc voldria
donar-li, consellera, les gràcies perquè hagi vingut a aquesta
comissió a exposar-nos tot el programa de pressuposts, i també
les voldria fer extensives a totes les persones que l’acompanyen.
Però deixi’m que ho faci molt especialment a aquelles que
vénen de fora de Mallorca. 

El pressupost de la seva conselleria puja, si no m’equivoc,
prop d’un 5,7%, i pensam que això és positiu, però òbviament
amb les mancances existents en aquestes illes, és així i tot
insuficient. Som encara lluny d’aquell 6% del PIB que en
condicions òptimes s’hauria d’invertir en educació. Per això no
podem conformar-nos amb allò que ara tenim. Hem de lluitar
per augmentar-lo, hem de continuar lluitant per augmentar
aquest pressupost. Certament existeixen tot un seguit de plans
molt interessants, els ha esmentat tots, els ha explicat, el Pla de
primera infància, el Pla d’acollida (...), el Pla de lectoescriptura,
el Pla de tercera llengua, el programa (...). Però encara
necessiten més recursos dels que tenen, són necessaris més
recursos dels que existeixen en aquests moments i que estan
prevists.

Per posar-li un exemple, el municipi de Sant Josep de Sa
Talaia, el municipi més gran de l’illa d’Eivissa, no hi ha cap
escola de primària que s’hagi pogut acollir a aquests programes
de lectoescriptura. És cert que hi ha un centre de secundària a
Sant Jordi que sí que el té, però cap escola de primària no s’hi
ha pogut acollir. Senzillament perquè està bé, és correcte, és una
meravella, però és insuficient, no arribam a tot. Per tant, és més
evident que mai que hem de continuar lluitant per aquests
augments de pressuposts.

Pel que fa al Pla integral de modernització tecnològica 2008-
2011, ens agradaria tenir un desglossament territorial de les
partides pressupostàries. Tenim en compte que la situació és
molt diferent a cadascuna de les illes i entenem que s’han de
palAliar dèficits i cobrir necessitats bàsiques i, per tant, no es pot
recórrer de cap de les maneres a criteris estrictament
proporcionals. No s’entendria que més de les quinze escoles
d’Eivissa i de Formentera que encara estan sense cablejat
continuessin d’aquesta manera. 

Tot i que evidentment valoram l’esforç que s’està fent, no
podem deixar d’apuntar també un altre tema greu, un altre tema
que ens preocupa i és fer referència a les infraestructures a l’illa
d’Eivissa. Ens agradaria saber per exemple, perdonin tal vegada
la ignorància d’aquesta diputada, com repercuteix en el
pressupost tot allò que s’havia de començar a Eivissa durant
l’any 2008 i que encara no s’ha començat. On van a parar les
inversions previstes que encara no s’han executat? Esper, ho dic
sincerament, que això no repercuteixi negativament en el
pressupost del 2009 i que l’esperit sigui executar l’any vinent
tot allò que s’hauria d’haver fet enguany i que s’ha de fer el
proper any. I no pensin que només patim pels problemes
d’estructures d’Eivissa i de Formentera, sinó que també ho
podem fer extensiu a Mallorca. Quina previsió per exemple s’ha
fet quant a l’escola de Bunyola, una escola que ha complit els
80 anys i que també pensam que necessita d’aquesta
remodelació? És a dir, per tot hi ha exemples de necessitat de
molta feina a fer en aquest camp.

També m’agradaria, però tal vegada ja seria entrar massa en
detalls i tal volta no pertoca, però escoles com la Serra de Sant
Antoni, o l’escola de Formentera, com el diputat d’AIPF ja ha
esmentat abans, però bé, pensam que tal vegada no fa falta
sistematitzar en aquest nivell de detall. Ha parlat, això sí, dels
37 milions de l’IBISEC, però tal vegada és una partida que
preocupa una mica si hem de fer front a totes aquestes
necessitats. Si tal vegada després pogués especificar una mica
més, com es farà front entre les partides que hi ha i totes les
partides que hi haurà a través d’aquestes altres fórmules de
finançament que preveu l’IBISEC.

Un altre punt que també pensam que és bàsic i del qual ja
hem parlat en aquest parlament, en vàrem parlar en el debat de
política general, n’hem parlat d’una manera molt sistemàtica, és
el que fa referència a la formació professional. Tots els grups
que som en aquest parlament estam d’acord que s’ha de
rellançar la formació professional per poder fer front eficaçment
a allò que tots hem convingut que és un dels elements bàsics per
fer front a la crisi econòmica. Per això pens que aquest 7,6%, no
voldria equivocar-me, que augmenta aquesta direcció general,
pens que és important, però que òbviament no es pot fer front a
cap pla de xoc amb aquest augment. Per tant, com farem, com
tirarem endavant els centres integrals de formació professional
o específics si no hi ha unes partides importants, unes partides
específiques per a aquest rellançament que pensam tots, així ho
hem convingut, també el president en el debat de política
general, que fa falta dins aquesta època que tenim de crisi
econòmica, el rellançament de la formació professional.
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Ja acab, una altra àrea que també m’agradaria esmentar és
òbviament l’àrea de política lingüística. També hi ha un
augment significatiu, sobretot per poder fer front al deute del
COFUC. Ara bé, també pens que és molt important que es
tenguin en compte dins l’àrea de política lingüística les diferents
situacions sociolingüístiques que hi ha a les Balears i que, per
favor, s’inverteixi més allà on hi ha més dèficits. Per tant, esper
que aquest pressupost no reverteixi bàsicament a Mallorca, sinó
que es tenguin en compte les demandes procedents de la societat
civil d’Eivissa. Tenim molt clar que no ens basta una partida
proporcional a la que s’apliqui a Mallorca o, amb tota
cordialitat, a Menorca, on la situació, per sort, és molt millor
que a Eivissa.

Per tant, en el passat debat -i ja acab- de política general hi
va haver una referència a una de les propostes de resolució a la
qual també vàrem votar tots a favor, tots els grups
parlamentaris, i que era l’acord de realitzar un pacte per
l’educació a les Illes Balears. Però aquest pacte per l’educació
requeriria també, pens que seria correcte que hi hagués una
partida que fos simbòlica per a aquest fi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té ara la paraula per part del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds l’Hble.
Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies en primer lloc a la Sra.
Consellera també per haver comparegut amb l’equip d’alts
càrrecs de la conselleria, per retre compte i per exposar-nos
aquest principi de pressuposts que ara comencen la tramitació
parlamentària.

En primer lloc la mateixa reflexió agredolça que vàrem tenir
a l’anterior compareixença. Per un vent, donar suport i alegrar-
nos d’aquesta pujada, en un moment econòmic difícil, pujar
aquests 50 milions d’euros, en números grossos, un 6% del
pressupost, és un esforç que es fa des de la prioritat que es dóna
a l’educació. Però la consellera, com nosaltres, és ben conscient
que les necessitats i la nostra ambició com a progressistes és
molt superior a aquesta xifra. Jo crec que l’aspiració del 6% del
PIB en despesa educativa no la perdem de referència..., a no ser
que hi arribem, perquè el PIB s’atura, més que nosaltres ens hi
acostam. En aquest cas estam molt enfora encara dels nostres
països de referència. Però som plenament conscients que no
controlam l’esforç del finançament i que aquest PIB no està
ajudant, no està contribuint de manera justa i equitativa a la
formació dels nostres escolars, a la formació contínua i, en
general, a l’educació i a la cultura del nostre país. Aquí sí que
tenim un repte d’autèntica envergadura, en el qual, malgrat
supera probablement l’aspecte sectorial, també li demanam que
per la part que li afecta, hi treballi a fons.

En aquest sentit voldríem sentir una valoració de la
consellera, respecte de com veu si aquesta quantia del moment,
pels reptes que tenim d’aquest creixement demogràfic convuls
que hem tengut, amb una pressió important damunt les
demandes educatives, la mateixa situació econòmica. Vostè ha
apuntat aquests punts sobre els canvis a les escoles, de noves
tecnologies, d’exigència, d’actualització. També fins i tot, de
clima social, al final aquest gran repte de tots els canvis socials
com afecten l’escola. I un punt negre que tenim i que mantenim
dins l’horitzó, el fracàs escolar, si creu que els mecanismes que
hi posa i que estan al seu abast podran intentar reconduir un poc
aquesta situació, sabent que supera no ja un pressupost, sinó la
Conselleria d’Educació, i que és un tema que arriba a tota la
societat.

En la qüestió específica n’ha parlat en alguns punts que
toquen aquests reptes, jo crec que alguns d’ells són les unitats
de suport. Ens podria apuntar fins a quin punt seran estructurals,
podran millorar aquestes iniciatives que se’ls ha donat una
empenta, però per ventura per les demandes que tenen els
centres encara dins el 2009 s’haurien de consolidar? Les escoles
d’educació infantil, els donam l’empenta que li han donat, però
coincidirem també que mentre no sigui un dret universal i
pràcticament dins tota l’educació amb totes les garanties, doncs
hi ha molta feina a fer.

També el suport a aquesta tasca perquè tots els escolars, jo
diria que tota la població, sigui competent en llengua anglesa.
Però clar, això també significa formar els formadors i significa
molts de reptes en una cosa progressiva. En aquest sentit és
evident..., confii que tots els grups estiguem a favor d’aquest
coneixement i no només s’utilitzi per anar contra la llengua
catalana perquè ja seria absurd que l’únic interès de promoció
de l’anglès sigui per perjudicar el català. Jo confiï que no, que
el que pretenem és que la llengua anglesa sigui coneguda per
tots els nostres escolars i que, per tant, aquesta empenta tengui
tot el protagonisme en aquesta legislatura.

El tema de la Universitat. Hi ha un esforç que nosaltres
valoram, però tornam a ser que per mantenir una universitat de
prestigi, de primer ordre, que fa escalons dins ràtios de
comparació, la veritat és que encara faltaria molta feina a fer-hi
i molt de suport per part del nostre govern.

També ens ha quedat aquest dubte respecte de les
infraestructures escolars. Nosaltres el que vèiem a l’IBISEC és
una inversió de l’ordre de 30 milions d’euros, vostès, si no ho
he entès malament, han parlat d’una altra xifra, o som jo que no
he pres bé el número o hi ha qualque cosa que no he lligat bé.
Per tant, li demanaria que ens expliqués com és que es financen
aquestes infraestructures educatives o aquests equipaments
educatius, perquè realment són imprescindibles per després
dotar-los i posar-los en marxa.

El mateix problema dels equipaments el tenim amb els
equipaments culturals. Aquí ha apuntat vostè el compromís de
l’Estat d’implicar-se en aquells que són de titularitat estatal.
Però també voldríem veure, si ho pot tornar confirmar, si confia
que el 2009 començarem amb aquestes grans infraestructures al
Museu de les Illes Balears, a l’Arxiu del Regne, perquè
realment la situació en què estan és lamentable.
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Per ventura no és el moment de parlar-ne, però si vostè pot
fer un apunt sobre com es troben, o com afectaran aquests
pressuposts o aquestes inversions el debat sobre les
transferències de cultura que quedin pendents en els consells. O
en tot cas, ja se’n parlarà en el seu moment, perquè també és
lògic que el debat que es faci ara sigui el del Govern, però sense
que cap de nosaltres no perdi de vista aquesta obligació, aquest
compromís que tenim, estatutàriament establert a aquestes
alçades de consolidar aquesta transferència en matèria cultural
als consells.

Per últim i no menys important, el tema de la normalització
lingüística. Nosaltres volem celebrar que pràcticament en dos
anys s’hagi duplicat l’aportació a normalització lingüística, molt
especialment si tenim present que a Presidència hi ha la partida
destinada al Ramon Llull, i més en aquests moments
econòmicament complicats, ja que és evident que la llengua del
país està en una situació social que requereix el nostre suport;
jo diria que dins les llengües del nostre entorn i pel nombre de
parlants que té la llengua catalana, el suport institucional que li
donam encara és insuficient, però com a mínim la diferència
qualitativa i quantitativa respecte de l’anterior legislatura és
important. Per tant, li donam suport i ho aplaudim, tot i ser molt
conscients que una part d’ells hauran d’anar senzillament a
regular una situació que es du heretada de factures dins calaixos.
Confiam que es pugui regularitzar aviat perquè el que ens
interessa és fer una feina nova, social, d’implantació i de
prestigi de la llengua catalana, de la llengua pròpia del país, i
no senzillament regularitzar situacions administratives prèvies.
En tot cas, estarem molt satisfets de veure aquesta línia
ascendent i veim que per a l’any 2009 anam en el bon camí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats, i  també a la Sra. Consellera i al seu equip,
moltes gràcies per haver vingut a explicar el pressupost d’una
manera molt aclaridora. Podem veure la conformació de les
línies d’acció de la seva conselleria per a l’any 2009, i sobretot
les explicacions dels objectius i les seves prioritats. Compartim
amb vostè la frase del document de la memòria que ha repetit
també aquí i que parla de la “convicció del Govern que destinar
recursos econòmics a l’educació no es pot entendre com una
despesa, sinó com una inversió en capital humà, és a dir, en
futur”. 

Vull entrar ara en la matèria que ens ocupa. I en aquest sentit
destacaria la total coincidència quant a objectius de la seva
explicació i de la memòria dels pressuposts, amb el compromís
del president Antich, adquirit en el discurs de política general,
quan va dir que pretenia reduir l’índex històric de fracàs escolar
i d’abandonament prematur de les aules, a més de potenciar la
qualitat de l’ensenyament i la formació professional, per la qual
cosa anunciava la inversió de 120 milions d’euros per ampliar
i crear nous centres escolars a 32 municipis de les illes aquesta
legislatura.

Sra. Consellera, parlant d’educació, jo veig l’acció de
govern i el pressupost on aquesta es veu reflectida,
metafòricament parlant com aquell que va construint un edifici,
i s'ha de tenir clar què és el que es vol construir i per què, és a
dir, els objectius; s'ha de fer, també, la carcassa, el continent, i
per a açò són importants les infraestructures on desenvolupar
aquests programes que serien els continguts o els projectes, i
fer-ho amb igualtat de condicions, tant l'estructura com els
continguts, amb qui ho ha de fer que, en el nostre cas, seria,
quan parlam d'educació, els docents. Tot açò sempre sense
perdre de vista tant la igualtat d'oportunitats com també
l'excelAlència.

Quant al continent o la carcassa, les infraestructures per al
2009, veim que pensa aplicar també una partida fora dels
pressuposts, tal com ja es va fer l'any 2008, que a la partida
normal de l'IBISEC se li varen afegir 40 milions d'euros més.
Ara també ha comentat que se n'hi afegirien devers 59.

Quant als continguts, els projectes, els programes, com ho
vulguem dir, compartim amb vostè i celebram la consolidació
d'aquests iniciats amb anterioritat,  com són el Pla de primera
infància, que torna a tenir 3 milions d'euros, el Pla de tercera
llengua, el programa de lectoescriptura, que s'amplia, com ha
dit, a 79 centres i a 47 mestres, el programa de reutilització de
llibres de text, que he pogut veure precisament avui a la premsa
que hi ha 108 centres, vostè ha dit 106, es veu que a la premsa
tenen una informació més recent, no sé ..., i m'agrada
significativament aquest programa perquè, a part aporta també
mesures protectores per al medi ambient, tots sabem que seria
més fàcil fer el cafè per a tots, no?, els xecs per a llibres, però és
més complicat, s'ha de fer més a poc a poc o jo supòs que ha de
tenir unes millors previsions o consolidacions de futur aquest
altre sistema de reutilització dels llibres de text, perquè és també
més didàctic per als alumnes, és a dir que els aporta a més un
ensenyament. També continuen altres programes com el Pla de
foment de la lectura, etc.

Però voldria destacar, a més, la pujada del pressupost de la
Direcció General d'Universitats i també l'ajuda als alumnes de
la nostra comunitat que estudien fora, així com el de la Direcció
de Política Lingüística, malgrat sigui aquesta, com s'ha dit
també aquí, per saldar el deute del COFUC adquirit a la passada
legislatura. Però tal com hem dit abans, no hem d'oblidar les
persones que fan possible portar a terme els objectius educatius,
per això no vull deixar de parlar del nou pla de formació del
professorat 2008-2012, i l'augment de retribucions que
significarà la consolidació del complement específic a les
nòmines extraordinàries dels professionals de l'escola pública i
el compliment de l'acord del 24 de juliol de 2008 per als mestres
de l'escola concertada, així com de l'augment de la plantilla.
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I ara volem fer o s'ha de fer un pis més a la nostra
construcció del futur de les Illes Balears. I són els nous
projectes destinats no només, com hem dit, a garantir la igualtat
d'oportunitats en matèria educativa, com són els plans
d'acollida, integració i reforç educatiu, o el Pla de qualificació
professional iniciat, sinó també a l'excelAlència, com és el Pla de
(...) tecnològica per superar, tal com ha dit vostè, l'educació
tradicional o adequar-la als nous temps.

Quant a la gestió cultural, destacarem perquè és un dels
temes que ha suscitat més interès a la comissió específica que
tenim en aquest parlament, de Cultura i Educació, l'aposta
decidida per a la millora dels nostres centres emblemàtics,
sobretot amb la intenció de l'augment de plantilles i a partir
també de l'impuls del Pla de centres de titularitat estatal i gestió
autonòmica. També vull remarcar aquest consorci de cinema i
audiovisual que ha comentat, en el qual s'afegeixen o hi ha
implicats el Govern de les Illes Balears, però també els consells
insulars, l'Ajuntament de Palma, la Radiotelevisió de les Illes
Balears o la Televisió de Mallorca, amb l'objectiu de donar
suport a la creació, a la producció i distribució
cinematogràfiques. Consideram molt interessant que hi hagi els
consells insulars implicats, perquè són els que a cadascuna de
les illes s'han preocupat de mantenir aquests audiovisuals antics
que expliquen el mode de vida a les nostres illes des de fa
cinquanta anys.

Finalment, també vull destacar el manteniment dels ajuts al
teixit social de caire cultural de les nostres illes a través dels
consorcis i de les fundacions en els quals el Govern està
implicat. I no voldria finalitzar sense felicitar la consellera per
la seva exposició i animar-la a continuar la seva tasca, però
també li voldria solAlicitar l'aclariment del Pla de qualificació
professional inicial, com és que s'ha de posar en funcionament
o ..., en realitat voldria saber si hi ha algunes diferències amb
aquells programes de garantia social que record també de la
meva etapa de regidora a l'Ajuntament de Maó.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l'Hble. Diputat Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volem donar
la benvinguda a la consellera i a tot el seu equip per a la
presentació d'aquests pressuposts al Parlament.

Li he de dir, primer de tot, que ens agradaria fer una
valoració d'aquests pressuposts, són uns pressuposts sense cap
novetat, uns pressuposts continuistes, però, sobretot, uns
pressuposts poc ambiciosos. I a nosaltres ens agradaria que la
consellera fos més reivindicativa, és a dir, no ens podem
conformar amb aquest augment d'un 6%, quan la mitjana de
l'augment al pressupost de l'any passat del conjunt del
pressupost del Govern és del 7%, per tant és un pressupost que
creix per davall la mitjana del conjunt del pressupost de la
comunitat autònoma. I això reflecteix una miqueta la
importància que dóna aquest govern a l'educació, que les
promeses que es fan a un debat de l'estat de la comunitat són

unes, però després quan ho veim reflectit a les xifres, en són
unes altres molt diferents. Però sobretot quan un veu aquest
parlament i escolta les intervencions, un aixeca el cap i veu que
és al mateix parlament, que és a la mateixa sala, es gira cap a la
dreta i veure que hi ha les mateixes formacions polítiques, i veu
que el que ha canviat ha estat el que tenim, les persones que
som a l'esquerra i les que tenim davant, no? 

Hem de recordar que la passada legislatura aquest
pressupost va créixer més d'un 50% i que el que se sentia en
aquesta sala, i ara avui sembla que tothom està conforme, quan
pràcticament aquest pressupost només creix el que augmenta el
nivell de vida. Però és que a més hi ha coses curioses, que la
Secretaria General creixi només un 3,5% respecte de l'any
passat, quan pràcticament tota la despesa no sabem exactament
molt bé com la pot fer la conselleria. En aquest cas, l'augment
de l'IPC és superior a l'augment que ha tengut la mateixa
Secretaria General, no? 

Jo diria que són uns pressuposts, en principi, decebedors.
Però és cert, és cert que s'ha d'anar molt alerta amb els objectius
d'un pressupost, perquè vostè, al passat exercici va dir que
aquests pressuposts entenien que havien d'arreglar o solucionar
problemes endèmics que pateix el sector educatiu, i s'havien
d'invertir més esforços, sobretot a reduir les taxes de fracàs
escolar, també a abandonament escolar, augment de la taxa
universitària, i la millora de la convivència dels centres
educatius. Clar, a nosaltres ens agradarien que ens digués totes
aquestes coses que el pressupost de l'any passat ens havia de
solucionar, en quines xifres, en quins percentatges vostè creu
que ha solucionat, si és que ho ha fet, alguna de les coses.

Bé, vostè ha començat la seva intervenció dient que aquest
exercici havia estat una presa de contacte. Bé, si ens descuidam
una miqueta i escoltam els seus socis de govern d'Unió
Mallorquina, pràcticament només hauria tengut temps de
prendre contacte, no?, perquè amb les eleccions anticipades que
demanen, quasi quasi ja hi seríem damunt. Jo crec que un any
i mig per prendre contacte és un temps exagerat i una mica
massa llarg, perquè crec que amb un any i mig ja es poden
començar a veure coses.

Vostè ens parla del pla d'informàtica i diu que volen reforçar
aquest pla, passant de la mitjana de 14 a 5 alumnes per
ordinador, ens agradaria saber amb aquestes xifres que vostè ens
ha donat, en acabar l'exercici següent, a quin percentatge
estarem, perquè vostè fa un pla fins a finals de legislatura, i en
aquest pla la seva ambició és evident que està molt lluny de les
promeses que va fer el president del Govern, quan va guanyar
les eleccions, que deia que tendríem un ordinador per a cada 2
alumnes. Vostè, el seu repte és, en acabar la legislatura, que
tenguem cada 5 alumnes un ordinador. Ens agradaria saber,
primer, si aquest és l'objectiu final, si vostè es conforma amb
això, o realment quines xifres seran ..., amb aquests 2,5 milions
d'euros, amb quin percentatge acabarem el proper exercici.
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Dic que és poc innovador perquè no veim que vostè, amb
aquests pressuposts, pretengui canviar grans coses de les que
s'havien vengut fent fins ara. Per exemple, ens agradaria saber
què pensa aquesta consellera en el tema de la facultat de
medicina que podria haver estat un anunci que vostè avui podria
haver fet i que, possiblement, hagués estat una novetat que
hagués dut a aquests pressuposts i que possiblement hagués
cridat l'atenció, no?

Perquè clar, després intenten vendre que vostès, durant
aquesta legislatura, faran un gran esforç amb el tema de primera
infància, amb el tema de 0 a 3 anys. Clar, però una persona que
a part de ser diputat està a un ajuntament, se'n tem que això no
és el que realment necessita la societat ni necessiten els
ajuntaments, perquè ni els doblers que vostès posen per a
inversió ni molt manco els doblers que després posen per a
manteniment, són suficients per solucionar el problema de 0 a
3 anys. Vostès varen dir que al llarg d'aquesta legislatura
haurien posat en funcionament 2.000 places escolars, que en cas
dels 0-3, però és que si no ho fan els ajuntaments, vostès no en
faran ni una, el que vostès fan és ajudar els ajuntaments que ho
puguin fer, però vostès no en posen ni una; perquè clar, si vostès
consideren que aquesta etapa ha de ser considerada com una
etapa educativa més, el que vostès haurien de fer és assumir el
cent per cent del cost d'aquesta etapa, perquè si no, al final, és
una competència que passa als ajuntaments, i així com estan els
ajuntaments, creguin-me, creguin-me que no ho podran pagar i
algun dia li donaran les claus de les escoletes.

En el tema de reutilització de llibres de text, jo diria que, bé,
segons el que se sent pel carrer, jo crec que ha estat un fracàs,
el que la gent vol és la gratuïtat del llibre de text, vostès ho
poden vendre així com vulguin, però nosaltres pensam que és un
fracàs.

I amb el tema del pla de la tercera llengua, jo diria que s'han
limitat a derogar el decret d'un autèntic trilingüisme, i ara ens
conformam amb alguna cosa menor. Però bé, crec que són coses
que vostès les han volgut així, i crec que al final la mateixa
societat, pens, pens, els posarà al seu lloc.

Ens agradaria que ens aclarís una xifra que ens ha donat en
la preparació específica de professionals que vostè ha dit,
precisament d'aquesta tercera llengua. Ha dit que hi havia una
inversió de 5,5 milions d'euros. Nosaltres pensam que és una
xifra que ..., no ho sé, ens estranya una miqueta i ens sona una
mica elevada, no? I ens agradaria, una cosa que ens ha cridat
l'atenció és que, per exemple, l'única partida que baixa és la del
Museu de Menorca, ens agradaria que ens donàs una explicació
de per què.

I també ens agradaria que ens donàs una xifra exacta, en
aquest cas del Pla d'infraestructures, d'aquests 37 milions
d'euros que vostès destinen a l'IBISEC més aquests 59 de fora
de pressupost, ens agradaria que ens especificàs quins centres es
faran, però no amb el pressupost que tenien del 2008, sinó
exactament amb el pressupost del 2009, i si realment aquesta
xifra de 59,5 milions d'euros fora de pressupost es correspon
només a cessions de crèdit que faran als ajuntaments dins
l'exercici 2009 o si vostès arrosseguen els altres compromisos
que ja tenen assumits amb els distints ajuntaments.

Ens agradaria que ens comentàs la previsió i l'estat actual del
mapa escolar de les Illes Balears i, en aquest cas, també ho fes
d'una manera particular, de Menorca. I també una pregunta,
vostè no ha fet menció, de les inversions que ha anomenat de la
UIB, no ha parlat de la biblioteca central, ens agradaria que ens
explicàs com està i quina partida pressupostària hi posarà.

La veritat és que de la seva compareixença partim una mica
preocupats, perquè no es correspon a les expectatives que aquest
govern havia aixecat amb les promeses i els compromisos
d'intentar realment fer una inversió suficient en educació. Tenim
molt clar que la inversió en educació mai no serà suficient, jo
crec que sempre la trobarem poca, però s'haguessin pogut estirar
una mica més i augmentar-la per damunt aquesta mitjana que
augmentarà el Govern, i a vostè donar-li una mica de prioritat.
Una miqueta decebuts perquè sempre havíem dit que donaríem
suport a tot aquest creixement, i veure que no és una conselleria
prioritària per a aquest govern que s'anomena de progrés, la
veritat és que simplement és una miqueta decebedor.

Res més, m'agradaria que ens explicàs i que ens comentàs
sobretot el tema de les inversions municipi per municipi que
afectaran aquestes inversions d'enguany.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Té ara la paraula, per contestar,
l'Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Moltes gràcies. Gràcies a tots els diputats i diputades que
han intervengut, uns per donar suport i uns altres per mostrar
una mica de la seva decepció perquè pensaven que els
pressuposts d'educació podrien ser més elevats del que són.

Com ha dit molt bé el Sr. Pastor, el pressupost en educació
mai, mai no és suficient, però som ben conscient que en aquests
moments nosaltres no hem sacrificat cap projecte, hem reduït
despesa en capítol 2, en protocol, en actes protocolAlaris, en
congressos de dubtosa eficàcia o amb despesa desorbitada, en
publicacions, també, no necessàries, i el que ens hem plantejat
és quins són els nostres projectes estratègics i com els havíem
de finançar i quines partides necessitam any rere any. En aquest
sentit, he de dir que el pressupost d'educació, efectivament, és
de 50 milions d'euros, però a més a més, i tot d'una ho explicaré,
també són 50 milions més per cessió de crèdit o una altra
fórmula, perquè encara no està determinada la fórmula per al
2009, de construccions, són ja 900.000 euros. A més a més, hi
ha tota la inversió, tant del Ministeri d'Educació com del
Ministeri de Ciència i Innovació, com del de Cultura, amb
múltiples convenis per als quals nosaltres destinam la partida
corresponent i moltes vegades no s'aprofitaven aquestes partides
que venien de fora perquè la comunitat no posava els doblers
necessaris. Nosaltres sí que ho hem fet, i així passa en el
programa de tercera llengua i en altres programes que s'havien
deixat córrer perquè no s'hi posava la partida pressupostària.



596 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 32 / 5 de novembre del 2008 

 

En aquest sentit vull dir que el pressupost d'educació és de
molt més de 900 milions, vull dir que tenim molt més de 900
milions d'euros, perquè una cosa és la partida concreta que
nosaltres tenim, els 850, i altra les aportacions que vénen per
conveni, que vénen de l'Estat, també dels fons europeus i també
la d'infraestructures de l'IBISEC.

I ja que parlam de l'IBISEC i que ha estat tema generalitzat,
vull aclarir una qüestió. Totes les obres que es varen anunciar al
Pla 2008, totes es fan, alguna no ha començat per problemes de
terrenys d'algun ajuntament, però la partida es guarda, és a dir,
estam pendents de signar el conveni de colAlaboració per
exemple amb l'Ajuntament de Vila, per fer la construcció de, no
sé ara si és de Sa Bodega, em sembla que sí. Respecte del de
Formentera, ja que m'ho plantegen, el colAlegi de Formentera,
crec que estava previst per al pla 09, està previst per a l'any 09,
el problema és que encara no tenim el solar. Bunyola, a Bunyola
em vaig entrevistar amb el batle i la comunitat educativa, i està
previst per al 2010, ja que em demanaven per una escola de 80
anys, n'haurà de complir 82, però la farem.

El Museu de Formentera s'està revisant el projecte per saber
si el pressupost és correcte, segons els nostres tècnics, clar, era
un pressupost de l'any 2003 o 2004, i ara que els arquitectes
l'han revisat ens han fet una pujada econòmica bestial, amb la
qual cosa el que es planteja és si és tal la pujada o s'hauria de
mantenir, perquè el projecte és el mateix, independentment que
els costos amb l'increment de la carestia hagin pujat, i en
aquestes estam, estam pendents de l'estudi que el té el Consell
de Formentera, pendent de l'estudi dels seus tècnics amb el
projecte que ens ha presentat l’arquitecte nou, el nou projecte
que..., bé, el nou projecte no, la nova valoració econòmica del
projecte.

Anem, idò, perquè ara m’he ficat en les construccions..., en
el cas d’Eivissa el conservatori s’acabarà enguany i ha pujat...,
en el 2009, perdó -jo parl en termes escolars, encara- en el 2009,
i costarà més del que estava pressupostat, més o manco 5
milions d’euros.

Però repassaré una per una les qüestions que m’han anat en
termes generals. Parlàvem de Pla d’infraestructures; puc fer una
referència municipi per municipi tal com estan; jo trob que
podria ser una mica llarg, però si és la voluntat de tothom ho
puc fer i puc dir com estan cada una de les obres. 

Ara l’he de trobar. Infraestructures d’Eivissa; en
infraestructures està començada l’ampliació del CP Urgell, el
nou IES de Sant Antoni, a punt de començar Sa Bodega i
l’ampliació del Poeta Villangómez. Per al 2009 Es Pratet, Sant
Antoni, CP Sant Antoni i ampliació de Can Cantó. Evidentment
després hi ha tota una sèrie d’ampliacions i de reformes i en
total en dos anys, amb una inversió de 26,4 milions d’euros hi
haurà 2.400 places més. 

He de dir, i ja aprofit per no detenir-me massa en les
apreciacions de cada un dels municipis, perdó, de cada una de
les Illes, que el nostre criteri a l’hora d’adjudicar tant
infraestructures culturals, com pla de modernització
tecnològica, com construcció de centres, mai no necessàriament
és un criteri territorial o de proporció territorial d’habitants, sinó
segons les mancances. En aquest sentit he de dir que el pla de
modernització tecnològica sí que comença amb una mesura que
amb el ritme que seguíem fins ara de cablejar deu centres l’any
acabàvem l’any 2018, amb la qual cosa hem optar perquè la
primera acció sigui tots els centres cablejats i amb accés a
internet i també les aules a les quals no arriba el cablejat posar
zona Wi-Fi, i aquesta és la mesura primera i fonamental perquè
les eines informàtiques arribin a totes les aules i a tots els
alumnes.

Això..., he començat per Eivissa. Passaré a les de Menorca.
Bé, també s’ha de dir que el conservatori, com he dit abans
acabarà el 2009. A Menorca hi ha el CP Alaior, l’ampliació del
Maria Àngels Cardona, el camp d’aprenentatge de Far de
Cavalleria, el Castell de Santa Àgueda, el Mateu Fontirroig que
està pendent de licitar ara, l’ampliació del Josep Maria
Quadrado i obres menors de set actuacions realitzades. Aquest
pressupost de 12.574.382 pertany al 2008, i si hi ha obres no
executades es reserva la partida. Les places noves seran 910. I
quant al 2009 està previst l’increment de 120 places al Cap de
Llevant de Maó, al Pasqual Calbó altres 120 places, al nou CP
de Maó en tendrà 450, el de Sant Lluís 450 i el conservatori de
Maó. En total una inversió de 84 milions d’euros i 2.050 places.

Respecte a Mallorca, Mallorca té moltes obres en marxa en
aquests moments: Na Caragol d’Artà una ampliació de 75,
places d’infantil a Maria de la Salut, un augment de 225 places,
bé, no un augment, una creació; el de Bartomeu Ordines de
Consell 150 places...; tenim pendent l’ampliació del pati Ponent
d’Inca però tenim els doblers, eh?; l’ampliació del CP Es Puig
de Lloseta en 200 places, a Llucmajor el nou Puig de Ros 450
places, el CP de Can Pastilla 225. També està prevista
l’ampliació del CP que està en execució, el projecte d’execució
està iniciat. A Petra el Juníper Serra, a Sant Llorenç des
Cardassar l’ampliació del Mestre Guillem en 6 unitats, a Sant
Llorenç des Cardassar l’ampliació del CP Sant Miquel, a Ses
Salines el de la Colònia de Sant Jordi, el projecte està redactat
i amb proposta d’aprovació. A Son Servera l’ampliació del CP
Jaume de Fornaris i Taltavull per adaptar-lo a un CP 6-12. A
Vilafranca l’ampliació del CP Cremat per adaptar-lo... Bé, en
total el 2008 a Mallorca tenim totes aquestes en execució. Ara
posaré la primera pedra del CP de Binissalem. Hem de citar, a
la fi, el desbloqueig de l’institut d’Alcúdia, que ens està donant
bastants de problemes. Son Fangos primera fase, 18 milions,
està just per licitar. I a Mallorca les places previstes en execució
el 2008 són 5.070.

I després per al 2009 hi ha Son Fangos, com he dit abans;
Ses Bassetes d’Andratx 225 places; un nou CP a Manacor 675;
un nou centre específic de formació professional que abans em
demanaven; un nou CP a Sineu, el CP Bartomeu Pou, 175
places; l’IES Baltasar Porcel 120 places; l’IES Capdepera 180;
el CP Antònia Alzina de Lloret 75; el CEPA La Balanguera de
Son Espanyolet, l’IES de Santa Margalida, l’IES de Sóller i Na
Penyal de Son Servera. 
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Això pel que es refereix al Pla d’infraestructures, insistesc,
un pla d’infraestructures que en la major part de les execucions
no consta el pressupost però hi ha un compromís ferm d’aquesta
conselleria i un compromís ferm del president del Govern de fer
del Pla d’infraestructures una realitat i consideram que, bé, el
pla del 2008 s’està executant amb uns petits retalls en alguns
centres i es guarden les partides, i continuarà el del 2009,
s’iniciarà igualment.

Respecte al Pla de primera infància, el Pla de primera
infància és un pla que em sembla que agrada a tothom menys al
Sr. Pastor, però bé, jo amb les opinions..., i al Sr. Fiol, que
estrany, però evidentment no totes les idees i tots els
plantejaments agraden a tothom, això ho hem d’assumir. El que
volia dir és que en aquests moments el Pla de primera infància
permet i garanteix que un ensenyament educatiu, però també
l’assistència a les famílies, que abans estava només en mans
dels ajuntaments, ara sigui finançat i treballat i preparat, a més
amb un pla educatiu, no només pels ajuntaments sinó també pel
Govern autònom i pel Govern central. Vull dir que amb 6
milions anuals més aportacions dels ajuntaments aquest tram no
obligatori de l’educació pot créixer a un 40% perquè el que es
recomana és que en aquesta etapa educativa no s’escolaritzi el
cent per cent de l’alumnat. Evidentment hi ha potser a certes
poblacions que sí que és necessària potser l’assistència i potser
hi ha un 80 o un 90% de l’alumnat que ho demana. Bé, això pel
que respecta a..., al Pla de primera infància.

Respecte a la UIB he de destacar que hem fet un esforç
considerable, un 10% d’aportació d’increment, i a més a més
per al 2009 no serà la facultat de medicina, jo estic presentant
els pressuposts del 2009. Evidentment el que sí serà, serà la
preparació dels estudis perquè puguin ser aprovats i passar tots
els tràmits que han de validar aquests estudis. En tot cas ja
passarem cap al 2010, però sí que és un projecte innovador,
evidentment, ja es va anunciar, i per això no he considerat que
fos necessari tornar a comentar-ho.

Reutilització de llibres de text, un altre en el qual tampoc no
coincidim; això també m’ho podia esperar, no és imprevisible.
Jo estic molt satisfeta del Pla de reutilització de llibres de text,
i estic molt satisfeta perquè jo crec en la reutilització, crec en els
valors ecoambientals, crec en ajudar les famílies a estalviar,
crec que als alumnes no només se’ls ha d’educar amb la teoria,
els alumnes han de viure la pràctica, i aquesta és una pràctica
que els fa responsabilitzar-se, que els fa adonar-se de l’esforç
que fan les seves famílies, i això és com allò del reciclatge del
fems; quan vàrem començar amb els contenidors blau, groc i
verd encara hi ha gent que s’embulla i li costa molt, i
evidentment jo crec que tot és qüestió d’educació, de
conscienciació i d’anar poc a poc. Els canvis no es fan en un
dia, i evidentment en un primer any, perquè és el primer any que
utilitzam la reutilització, el programa de reutilització, que
l’escola pública ho assumeixi en un 50%...; a la concertada li
està costant una mica més, però avui mateix que hem donat els
premis ecoambientals, hem començat a animar-los i farem feina
per animar-los perquè s’adhereixin a aquest programa.

Bé, què més? El pacte per l’educació que se m’ha comentat.
Efectivament, ara estam fent feina per ..., sé que hi haurà alguns
temes que seran més difícils, per signar un pacte per l'educació,
però jo crec que aquesta comunitat ha d'avançar i almenys sí que
hi haurà una sèrie de punts en els quals estic segura que estarem
tots d'acord. Començam a donar les passes per crear la mesa de
diàleg per treballar, ben aviat comunicarem, convocarem els
agents del món educatiu, parlarem amb els consells escolar, amb
els distints agents del món educatiu per poder passar-lo després
a un altre àmbit, com pot ser l'àmbit d'aquesta cambra a més
llarg termini, jo sé que això costarà una mica. Per començar no
hi ha una partida pressupostària que posi "pacte per l'educació",
però sí que dins del gabinet hi ha una persona destinada a
treballar aquest tema, i també les despeses surten del meu propi
gabinet.

Què més? Primera etapa, tercera llengua, ... Bé, la tercera
llengua és un altre tema, un altre tema on tampoc no coincidim,
però s'ha ampliat moltíssim l'extensió, són 124 centres, 101
centres, feim un pla de formació intensiu, demanam com a
requisit i també amb la Universitat que la formació en anglès,
fonamentalment, sigui un mèrit en l'accés a la funció pública,
sigui també un mèrit i es treballa per poder disposar de més
professionals per poder fer efectiva l'extensió a totes les escoles.
Evidentment estam en un poc més d'un 25%, però continuarem
treballant amb la garantia que sigui un pla per a tots els centres,
amb possibilitat
que hi puguin accedir tots els centres públics i concertats.

També vull insistir que molta de la força del nostre
pressupost està en el pla de formació del professorat, creim que
és l’eina fonamental, i en el pla de formació professional que,
com ja he dit, ve de partides diferents de distints departaments,
s’incideix fonamentalment en els eixos estratègics de la
conselleria: el pla de tercera llengua, el pla 0-3, que no només
és construcció, que no només són places, sinó que és educació,
la creació dels espais familiars, alguna cosa més que una
escoleta per guardar nins. S’incideix també en el nou model de
direcció, en les competències metodològiques que faran factible
el canvi de model educatiu, etc.

També s’ha parlat de si considerava que el pressupost era
suficient. Ja per concloure, no sé si m’he deixat alguna de les
apreciacions que se m’han fet, jo crec que és un pressupost que
evidentment podria ser major, però que està molt ben pesat,
molt ben planificat, graduat en el temps i tenint en compte
quines són les prioritats, i tos els plans que he anunciat, la gran
majoria, són plans per millorar el sistema educatiu. Sr. Pastor,
el sistema educatiu no canvia en un any, duc massa temps en
educació per veure que els canvis en educació són lents, però
avui mateix he tengut una alegria. Un alumne que estava en un
projecte d’intervenció educativa, un projecte que va fer un
centre per a nins que estaven ja a 1r d’ESO condemnats, perquè
no sabien a penes llegir i eren a 1r d’ESO, varen fer un grup
específic, i avui l’he trobat en el lliurament de centres
ecoambientals, i aquest nin era a 4t d’ESO. Vull dir que tinc
plena confiança que l’educació canviarà i pot canviar si tenim
voluntat, i jo crec que tenim voluntat i confio ..., no, vull dir que
amb programes com tots els programes que hem posat en
marxa, tots, quasi tots estan vinculats a reduir el fracàs escolar,
per cert, el pla de lectoescriptura crec que està a dos centres
d’Eivissa, eh?; tots estan planejats per reduir el fracàs escolar,
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i bé, quedo a la seva disposició per als comentaris o perquè em
recordin els temes on tal vegada no m’he detingut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair les explicacions
que ens heu fet, consellera, en relació amb totes les qüestions
que vos havíem esmentat abans, veritablement ens ha satisfet
especialment la referència que heu fet al Pla integrat de
modernització tecnològica i al fet de saber que es podrà dur a
terme durant el 2009. També, però, un apunt, possiblement
hauríem d’haver parlat i no ho hem fet, des de la Direcció
General d’Universitats amb la convocatòria de les ajudes de
desplaçament per cursar estudis universitaris que l’any passat
als pressuposts del 2007 ja va suposar un increment del 5,2, com
queda en els pressuposts, com queden aquestes inversions en
aquests pressuposts del 2009?

I finalment, per acabar, continuar animant-vos i encoratjant-
vos perquè en veritat la feina d’aquesta conselleria, ara per ara
creim que no l’acabarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Algú més vol intervenir? Sra. Rita, quan
vulgui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí s’ha esmentat diverses
vegades la poca pujada que ha tingut el pressupost d’aquesta
conselleria per a l’any 2009. Jo crec que els pressuposts de l’any
2009 han de ser, per força, de contenció, com ho són, en
general, els de la comunitat autònoma. Tots voldríem que fossin
més abundants, però entenem, que no és el millor moment, ara,
de disparar despeses, per açò compartim aquesta idea general
que impulsen els pressuposts de la comunitat autònoma, que és
que si s’ha d’estalvia en alguna cosa, és en la despesa corrent,
però no en les inversions, i que les inversions, almanco, s’han
de mantenir. I crec que aquest és el sentit que ha donat la
consellera a la seva intervenció.

Es podria dir, efectivament, que els pressuposts generals de
la comunitat autònoma han augmentat un 7% i que els de la
Conselleria d’Educació i Cultura han augmentat un punt per
davall, efectivament, però recordaran que l’any passat va ser a
l’inrevés i que els pressuposts d’aquesta conselleria van
augmentar han dit un 50% per aquí, però jo el record que tenc
era més d’un 16% d’augment. I també consider que és normal
que es prioritzin a segons quins moments unes o altres
conselleries i pens que efectivament enguany potser sí que toca
a altres conselleries també que es vegin més afavorides, amb un
augment puntual d’un any, en aquest cas, trob que és adequat
que sigui la Conselleria d’Afers Socials que, per posar en marxa
la Llei de dependència, és la que tendrà un augment més gros,
crec que a tots també ens interessa açò.

A més, també, els primers pressuposts, és a dir, els de l’any
passat són els que han de marcar les línies d’actuació i per açò
crec que van tenir aquest augment molt significatiu, els actuals,
precisament, ja responen a una consolidació dels programes
fets. A més, Sra. Consellera, també pensam, com es diu
vulgarment, que no es tracta de gastar més sinó gastar millor.

També hem sentit aquí que es parla del Pla de primera
infància i aquí hi ha més diputats que tenen una experiència
també municipal i recordam perfectament com eren els
ajuntaments els que corrien amb tota la responsabilitat d’aquesta
etapa, la qual es considera avui en dia educativa, no assistencial,
i que, precisament, ha estat la Llei d’educació del Partit
Socialista la que l’ha posada com a etapa educativa, també, però
a més ha donat les competències o ha clarificat competències en
una part a l’estament que té les competències en general
d’educació, com són les comunitats autònomes. I per açò
sembla adequat que sigui, jo crec que és la primera vegada que
de manera seriosa el Govern de les Illes Balears pren un paper
predominant en aquesta etapa educativa.

I quant que la consellera deia que li recordéssim algunes
coses que tal vegada havia oblidat de contestar, entre aquestes
crec que hi ha la pregunta que jo li havia fet, que era que em
clarifiqués la diferència entre el Pla de qualificació professional
inicial i els programes de garanties socials.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per a mi, Sra. Consellera, és
ver que no coincidim, i vostè cada vegada que no coincidim em
diu que és una persona satisfeta; jo estic molt content que vostè
sigui una persona satisfeta, però no em demani que comparteixi
amb vostè aquesta satisfacció, perquè jo, com a mínim, en
aquest aspecte no la tenc.

No m’ha contestat absolutament res del que li he demanat i
ara no tenc temps per repetir-li totes les preguntes, però el poc
que m’ha contestat m’ha deixat més preocupat. Vostè ve aquí a
presentar un pressupost, però al mateix temps ens anuncia una
sèrie de mesures: ens diu que vostè, amb el Pla
d’infraestructures, farà una sèrie d’inversions i ens diu que
només a Menorca tenen una valoració econòmica per uns 24
milions d’euros, només a Menorca, i jo agaf el pressupost de
l’IBISEC i el que és inversió real, inversió real, perquè no hem
de pensar només que amb aquest 37 milions d’euros,
d’inversions reals n’hi ha 28.900.000 euros. Per tant,
m’agradaria saber vostè com ve aquí a dir-nos que farà un
grapat d’inversions, despesa a Eivissa i moltíssimes a Mallorca
i no té ni una sola partida adscrita al seu pressupost.
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Si la mateixa persona que li ha dit a vostè que li donaria 50
milions d’euros és la mateixa que feia les previsions d’un
creixement del 3%, i mirem com estam avui, la veritat és que no
ens demani que nosaltres confiem en això. Jo crec que avui la
presentació dels pressuposts és un document escrit amb uns
números que vostè amb aquests números ens ha de dir quines
inversions farà, però vostè no pot venir aquí a dir-nos un rosari
o a anomenar-nos un rosari d’inversions que no estan
pressupostades i que vostès no tenen en aquests moments encara
la capacitat d’inversió, perquè ens pareix una presa de pèl. Crec
que avui la presentació dels pressuposts s’hauria de limitar al
que vostès avui ens duen escrit i ens presenten, no a aquelles
intencions que poden estar molt ben carregades de bones
intencions, però que, en principi, són totalment inviables.

Pens que s’ha deixat una sèrie d’inversions, és a dir, per
exemple, i hi faré referència, no ha anomenat l’Escola d’infantil
i primària de Manacor, no anomenat la segona ampliació de Son
Fangos, etc., i ens preocupa. De totes formes, li demanarem a
una propera compareixença que ens expliqui o que ens expliqui
una miqueta millor totes aquestes inversions que es faran.

Nosaltres estam, i li repetesc, decebuts, perquè amb el que
vostè ens presenta avui, no amb les intencions que té vostè o
amb les promeses que li ha fet el president, amb el que vostè ens
presenta avui vostè no pot garantir solucionar els problemes
reals de dèficit d’infraestructures que tenim avui en dia, vostè
no ho pot garantir; vostè ho podrà garantir si realment li donen
aquests doblers fora de pressupost, però avui, Sra. Consellera,
tant si ens agrada com si no, som a la presentació dels
pressuposts i aquests pressuposts, em cregui, que no ens fan ser
ni molt manco optimistes i tampoc no ens faran sortir amb
aquesta cara de satisfacció que vostè diu que té. Nosaltres no
estam satisfets perquè pensam que l’educació és un problema
real, és un problema que realment entre tots hauríem d’intentar
que fos prioritari per a un govern i crec que, això ho ha de
compartir, per a un govern que no és prioritària l’educació com
el seu, doncs no vulgui que l’oposició en aquest cas, que som
nosaltres, estigui satisfeta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, començaré pel que tinc més
recent que són les inversions de l’IBISEC. Evidentment, bromes
a part, l’any passat vaig presentar un pressupost i en el
pressupost de l’any passat també vaig presentar 45 milions
d’euros en inversió fora de pressupost. Per què? Perquè les
inversions per cessió de crèdit també les varen fer vostès, varen
fer unes 103 actuacions amb aquest sistema i no és cap
problema; el que s’ha de saber i el que jo he explicat i he vingut
a explicar avui aquí és que pens o el que pensam fer l’any que
ve en educació, i és molt manco del que hi ha en el pressupost.
Per això, tenint l’oportunitat que tenc d’explicar el que vull fer
o el que volem fer el 2009 en educació, no vull que quedi reduït
únicament i estrictament, perquè les obres que hem fet enguany
amb els 45 milions, 40 per a primària i secundària, i 5 per a la
Universitat, els tenim, els executam. Tinc el compromís i la
garantia que la mateixa persona que em va donar, per un sistema
financer, els 45 milions d’euros, em donarà els 59,5 o els 60, bé,
els 59,5 més el 9 i busques de la Universitat, hi tinc plena
confiança.

Respecte a l’Escola infantil de Manacor i la primera fase de
Son Fangos està en marxa.

Vull contestar, a més, a la Sra. Marí, que sí que ha
augmentat la inversió en trasllat d’universitat, les possibilitats,
les ajudes per al trasllat dels universitaris han passat de 660 a
729.000, 660.000 a 729.000 que és un augment del 7%.

Respecte de la pregunta de la Sra. Rita d’inversions en
PQPI, d’inversions no, del sistema, la diferència és que els
alumnes ara, amb uns mòduls complementaris, podran obtenir
el títol d’ESO, vull dir que tendrem més titulats, i és un
instrument substancial per reduir l’abandonament escolar; que,
per cert, abans no he contestat, els PQPI s’implantaran
prioritàriament a tots els instituts i almanco hi haurà una opció
a cada centre.

I respecte de l’oferta de cicles o mòduls, en aquests
moments estan relacionats amb el medi marí, amb el
sociosanitari, l’educació infantil, que abans m’havien preguntat
per les especialitats, especialment a Formentera, a petició del
Consell de Formentera, i que abans havia oblidat de comentar.

Igual, perquè el Sr. Pastor em diu que no li he contestat, jo
crec que li he contestat quasi tot, però les que havia oblidat les
dic ara. La Secretaria General ha pujat més d’un 3% del que
vostè deia, ha pujat entorn d’un 7%.

I les altres qüestions, doncs el Pla de primera infància, que
vostès diuen que els ajuntaments no volen escoletes; doncs
resulta que els ajuntaments ens han desbordat i no ens han
demanat 2.000 places, ens han demanat 2.500 places, i en
aquests moments estudiam si podem donar totes les solAlicituds.

Bé, m’agradaria acabar fent un comentari també respecte de
la reutilització dels llibres de text, com a altres comunitats del
PP també ho utilitzen; m’agradaria que vostès veiessin amb més
ilAlusió aquest projecte.
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I res més, concloure que creim que aquest pressupost,
efectivament, com ha dit la Sra. Rita, no tot és inversió i doblers
sinó saber-los aplicar com cal, amb programes molt concrets i
molts específics. I evidentment, benvingudes siguin totes les
ampliacions del pressupost, això evidentment.

I quant que sigui reivindicativa per a més pressupost, no es
preocupin que som prou reivindicativa per als pressuposts
d’educació, els quals sí són importants per al Govern de les Illes
Balears. I si la mitjana era d’un 7%, resulta que la nostra no puja
perquè hem tingut, la mitjana puja perquè a esports hem hagut
de pujar un 45% per alguns problemes que ara no venen al cas.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Només queda agrair-li la
seva assistència i la del seu equip.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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