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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui. En primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Josep Torres substitueix Cati Palau.

LA SRA. PRESIDENTA.

No hi ha més substitucions...

LA SRA. MARÍ I MAYANS.

Esperança Mari substitueix, pens, Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les compareixences següents: Compareixença
RGE núm. 3628/12, del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre el Pla per a
l’equilibri econòmic de les Illes Balears, mesures d’estalvi 2012
(V) en matèria d’educació; i Compareixença RGE núm.
3630/12, del conseller d’Educació, Cultura i Universitats,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió Cultura,
Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per
tal d’informar sobre el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d’estalvi 2012 (VII) en matèria de Cultura.

Assisteix a la sessió el Sr. Rafael Bosch i Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyats per la Sra.
Salvadora Ginard i Martínez, secretaria general; la Sra.
Margarita Gracia Pizà i Ginard, directora general de Recursos
Humans; la Sra. Isabel Cerdà i Moragues, directora general de
Cultura i Joventut; el Sr. Miguel José Deyá i Bauzá, director
general d’Universitats, Recerca i Transferència del
Coneixement; el Sr. Guillem Estarellas i Valls, director general
de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives; i la Sra.
Patricia Moreno, cap de Premsa.

1) Compareixença RGE núm. 3628/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre el Pla per
a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi
2012 (V).

En primer lloc, veurem la Compareixença RGE núm.
3628/12. Té la paraula el conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Moltíssimes gràcies, presidenta. Senyors diputats i senyores
diputades, quant al plantejament de la compareixença d’avui,
atès que el títol és, lògicament, el Pla d’equilibri econòmic i
financer de les Illes Balears, mesures d’estalvi 2012, per tant,
solAliciten la compareixença per tal d’explicar en quines
mesures afectarà les línies de feina en matèria d’educació i

després en línia de cultura, havíem plantejat fer-ho globalment
quant al fet que hi ha mesures transversals, però ho podem fer
lògicament tal com diuen vostès per separat, però ens centrarem
en allò que realment a vostès els interessa que és no un debat de
pressuposts, sinó en allò que és el Decret Llei, primer, 4/2012,
de 30 de març, del qual es deriva el de mesures urgents, de l’1
de juny, ens afecta al desenvolupament de les línies d’actuació
de la conselleria en tots els àmbits, en educació i també en allò
que fa referència a cultura.

D’altra part i seguint l’estructura del Pla d’equilibri financer
hi ha una part que fa referència a les mesures globals també
d’una part de personal, que és personal funcionari administratiu,
que supòs que és el que manco els interessa perquè depèn
realment de Funció Pública d’aquesta comunitat, però sí que hi
ha tota una especificitat quant a mesures del sector educatiu
quant a previsions i quant a compliment, una referència
explícita a les mesures en el sector públic instrumental i per allò
que se’n deriva als organismes dels quals en som els
responsables, una altra que fa referència en concret a les
mesures de contenció de transferències corrents a educació, a
l’epígraf concret al qual fa referència i d’altres que afecten
mesures d’altres institucions i òrgans estatutaris que també ens
afecten i una altra que fa referència a declaració de crèdit no
disponible a educació aliè i a SOIB. Per tant, entenc que ens
referim a l’aplicació d’aquestes mesures.

Veuran que aquestes mesures lògicament estan imbricades
també en el reial decret d’abril de l’any passat, de compliment
obligat per part de les comunitats autònomes a proposta del
Ministeri d’Educació d’acord amb les mesures que es deriven
del conegut decret (...) que fa referència al 12/2012 de les
mesures que s’han de prendre a les comunitats autònomes quant
a mesures d’urgència per tal d’arribar a una contenció del dèficit
pressupostari per allò que fa a despesa en aquest cas dins
l’àmbit que ens ocupa.

Les línies d’aquestes mesures afecten fonamentalment -
fonamentalment- a capítol 1, capítol 4 i després hi ha una
contenció també d’altres capítols, 2 i 6, i lògicament aquestes
mesures tot i que s’aproven i es duen a terme i s’apliquen en
l’exercici pressupostari pràcticament... a mitjan exercici
pressupostari, s’han d’imaginar que estan imbricades dins les
línies pressupostàries. Si els hagués de dir quin és el balanç net
d’aplicació d’això seria quin és el resultat net que ha suposat
quan a vegades discutim entre previsions pressupostaris i
compliment de la nostra conselleria.

No sé si és bo dir que hem complit o no és bo dir que hem
complit, però els diré que hem complit i hem tancat a zero la
previsió pressupostària i la previsió d’execució. 

Hi ha diferències entre els nostres companys de la
Conselleria d’Economia quant a una petita variació respecte a
generació de crèdit de capítol 1, de despesa, i quant a un estalvi,
feta, concertada per reducció a capítol 4, que va fer generar -i
em corregirà la directora general de personal- per no fer una
modificació de crèdit, va fer generar un suplement de 2 milions
i busques d’euros en capítol 1, però hi havia hagut l’estalvi
corresponent en capítol 4.
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Saben que capítol 4 són transferències corrents que feim i
dins aquest capítol hi ha les despeses del professorat, les
despeses de funcionament, de les despeses de funcionament se’n
deriven les despeses també per assumir les nòmines de personal
d’administració i serveis a concertada i també una despesa poc
coneguda, que és el que se’n diu la despesa variable que és la
tercera part d’un mòdul que fa referència a compliment de
triennis i a determinades despeses que tradicionalment, excepte
les cooperatives, es guarden, es manegen directament des de
l’Administració.

Dit això i reconeixent que també va coadjuvar a això -si no,
no hagués estat possible- l’eliminació de la paga extraordinària
i la part... el que seria d’equivalent a la paga extraordinària que
s’interpreta com a un percentatge de la paga completa d’un
personal docent de concertada, amb això tancàrem pràcticament
l’exercici pressupostari a zero. El que havíem pressupostat és el
que hem gastat aproximadament.

No vol dir que no... hem fet alguna mesura que estrictament
el pla no preveia que haguéssim de fer, però per gestió
pressupostària acurada, com que hi ha hagut desviacions en
alguna altra, hem pogut compensar quant a transferències de
menjador, escoletes 0-3 o transport escolar, en principi no
previstes i també a (...), més petites lògicament, m’agradaria que
fossin enormes i que els pas a avaluar.

Totes aquestes dades, les poden trobar perquè són dades
publicades de mesures i jo també les don, les dades
actualitzades a 31 de desembre de 2012 que hem passen els
responsables de la nostra conselleria quant a grau d’execució i
de compliment. 

Repetesc: el compliment per als nostres companys
d’Economia és sempre una dada bona i realment seria molt més
bona, tal vegada pel sistema educatiu, poder disposar de més
pressupost evidentment del que tenim, però en aquests moments
-i és una discussió que tenim habitualment amb tots vostès-, fa
referència a allò que tenim, en allò que podem pagar, fins i tot
a deutes que anam abonant amb les transferències corrents a la
Universitat que en part també compensen encara un deute
pendent, perquè també estam abonant, perquè també duc les
dades, deutes pendents a mesura que tenim tresoreria o a mesura
que hem disposat del pla de pagaments, però també hem fet...
també fa un parell de dies, un parell mallorquí de dies,
pagaments encara a deutes 2010, 2011, 2012 quant a un
caramull de partides i encara queda molt, però ho anirem pagant
tot d’una i a mesura que podrem.

Les mesures que fan referència principalment al sector
educatiu, si jo els hagués de resumir, i que també tal vegada són
comunes a altres sectors, una primera mesura important per als
responsables d’Economia és el que diuen l’elaboració d’una
RLT.

Per què el departament d’Economia, al Pla d’equilibri
financer insisteix tant en una RLT? Des d’Educació els deim
que nosaltres ja tenim una relació de llocs de feina estable, la
relació de llocs de feina estable que dins els àmbits organitzatius
s’entén seria la plantilla orgànica aprovada per un centre,
lògicament amb definició de plaça, característiques i també
econòmicament de sous, infantil, primària, secundària dins el
sector públic i lògicament unes transferències corrents a
concertada, però hi ha una cosa difícil d’explicar en termes
econòmics que és la quota.

La quota, per calcular el contingent necessari -com saben-
de professors necessaris al centre per a un curs ha de tenir la
variabilitat pròpia d’una quota perquè és tot allò que necessitam
en un moment o en un altre i que mai no podem tancar com a
plantilla, perquè saben que d’un any per un altre hi ha uns grups
d’una assignatura optativa, hi ha uns desdoblaments, un grup
més d’una determinada matèria, un grup manco, un
desdoblament imprevist des d’Infantil fins a Batxiller o
Formació Professional. 

Per la qual cosa tenir una RLT estable, pensam i ho hem
explicat als responsables d’Economia i arribàrem a aquest
acord, no és possible. El que crec que aquesta comunitat no té
mai i sí ho practicava el ministeri seria una plantilla orgànica,
que la tenim i l’aprovam periòdicament i la modificam
periòdicament, i una quota màxima -una quota màxima- que
així i tot l’hauríem de revisar cada any i no podríem defugir del
que suposa pressupostàriament perquè històricament des que
assumírem les transferències educatives sempre, governs de
distint signe polític, quan vàrem assumir la transferència,
veníem amb la inèrcia del ministeri en la qual el director
provincial anava en peregrinació cap a Madrid a veure quants
d’interins podia tancar per dur a la quota i fermar la quota com
molts de vostès saben. 

Quan agafam la transferència continuam treballant d’aquesta
manera i com saben declaram el capítol 1, d’educació,
ampliable perquè no podíem definir aquesta quota. En temps de
dificultat econòmica una de les primeres coses que es vol
controlar és el capítol 1, allò que tenim damunt la... primera
mesura important de contenció és l’elaboració que implicaria la
plantilla orgànica, així com lògicament el personal que treballa
als serveis centrals, s’hauria de definir d’alguna manera la
plantilla màxima disponible de assessors tècnics docents o de
comissions de serveis, que això encara no hi és i s’ha reduït, i
una quota d’interins que serviria per proveir els llocs de feina,
però que d’alguna manera vendria a ser -si em permeten
l’expressió no correcta- una plantilla d’interins, un número
màxim del qual no es podria defugir.

Així podríem pressupostar sempre amb seguretat el capítol
1, d’educació, que mai no hem acabat de tancar. Així i tot,
enguany la tenim encara com a partida ampliable, per seguretat,
per seguretat, però aquesta és la primera mesura en la qual feim
feina d’acord amb la quota... també és difícil calcular si
necessitaràs.... quinze interins de, per posar la meva especialitat,
física i química i deu de filologia catalana i si fos a l’inrevés?
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En tot cas les quotes s’haurien de definir d’una manera molt
amplia i amb uns perfils professionals molt amplis perquè si no
seria indefinible any rere any, però en tot cas, plantilla...
efectivament, és quasi impossible, però han d’entendre que en
termes econòmics a l’hora de definir despesa sí que volen
definir com deia un company meu, el responsable de personal
docent l’any 98, els forats i els ocupants, és a dir a
l’Administració també ens hem trobat quan agafàrem la
transferència econòmica que ens havíem avesat a dur en
comissió de serveis professorat i programes. 

Això és un disbarat com un temple, perquè no sé si saben,
però supòs que sí, es va fer un estudi a Espanya per saber on
eren els funcionaris d’Educació que es pagaven i aquí es varen
felicitar perquè va ser una de les comunitats on menys persones
no se sabia on eren i se les pagava, crec que eren set, perquè
l’Administració espanyola pagava sous a persones que no sabia
on eren, la qual cosa avui dia sembla impensable, aquí n’hi
havia només set l’any 97 o 98.

Per què? Perquè es va inventar una mecànica perversa que
és enviar persones a EOEP, equips d’orientació i avaluació a
programes, si tu envies una persona a programes i poses un
interí tens controlat la nòmina no sé a quin lloc de treball on
dones una comissió de serveis, no sé a quin lloc físicament
definit, perquè és un programa, no és una plaça, no és a cap
RLT i pagues un interí a un lloc que tens definit, per la qual
cosa sempre hi ha hagut aquest debat en l’Administració pública
que Educació o defineix els llocs d’una vegada o realment, de
manera comptable, els economistes, els responsables de totes les
administracions de distint color polític ho tenen mal de definir,
no es poden fer comissions de serveis a programes o s’han de
definir les places que hi toca haver als programes.

Després hi ha tota una sèrie de... pos aquesta perquè aquesta
tal vegada  és una de les mesures més complexes, després hi ha
totes les mesures que lògicament els diria que estaven previstes
i estaven previstes pressupostàriament perquè quan el ministeri
aprovar el reial decret d’abril, crec que vaig fer declaracions
públiques en què deia que anaven en la línia d’allò que
pensàvem que seria perquè fins i tot alguna comunitat autònoma
s’havia avançat a la pujada d’hores lectives a Secundària quan
nosaltres creguérem que ens semblava més correcte fer-ho a
2012, després ja va ser un requisit legal, però hi va haver
comunitats que s’avançaren, però nosaltres ja prevèiem que
previsiblement passaríem a vint hores lectives per exemple a
Secundària, que hi hauria una determinada pujada de ràtios, que
hi hauria tot un seguit de mesures que ens permetrien
comptabilitzar allò que hem comptabilitzat.

Per tant, si diuen, en què va afectar?, podríem anar programa
per programa i compliment per compliment, però si els dic tot
allò que fa referència a cobertura de substitucions per baixes
superiors a deu dies, suspensió de complement retributiu de
productivitat, increment d’hores lectives setmanals a
Secundària, augment de ràtios professor-alumnes, reducció del
nombre d’assessors tècnics docents i per extensió, s’entén, de
comissions de serveis sense tenir el plus d’ATD, no percepció
de nòmina de juliol i agost per al personal interí que hagi
realitzat substitucions per causes diverses de més de cinc mesos
i mig, reordenació dels centres de formació amb reducció de
personal als centres de professorat, d’EOEP, EAP, camps
d’aprenentatge, suspensió temporal del complement retributiu

de professor tutor, del complement retributiu de cada
departament i reordenació de tota la inspecció educativa hi
havia una previsió de 35,16 milions d’euros. 

A això lògicament hi hauria d’haver, per extensió, tot i que
no és el mateix mecanisme, el que pertoca en el que suposaria
aplicar unes mesures anàlogues a tot el personal que, tot i que
no té el mateix règim, es troba als centres concertats, tant en el
que fa referència a substitucions com en el que fa referència a
baixes, com en el que fa referència a substitució de nòmines
juliol i agost, com lògicament després la supressió de la paga
extra que diríem de desembre.

Amb aquestes línies bàsiques la previsió de 35,16 milions
d’euros fou superada de manera que al final vàrem
comptabilitzar 40.534.000 euros d’estalvi respecte a aquesta
previsió, en canvi d’altres, afortunadament diria jo, no els vàrem
complir perquè si vostès van al Pla d’estalvi i van a allò que fa
referència a les mesures de contenció de transferències corrents
en educació, parlava de suspensions de subvencions a entitats
locals i associacions i cancelAlava les ajudes PISE i CAPI. 

Efectivament això era així, però al final el 2012 vàrem poder
fer aportacions per al CAPI i el PISE, per al CAPI 1.075.000
euros amb una aportació del 50% de la comunitat autònoma que
ens arribarà a posteriori en fons social i una de 77.000 al PISE.

També hi va haver en principi suspensió d’ajudes
econòmiques individuals, però lògicament reflexionant,
treballant i ajustant el pressupost i veient que segons en quines
partides podíem complir més hem aconseguit per al 2012 treure
subvencions per a escoletes 0-3 que, si bé es donen per unitat,
hem d’entendre que al cap i a la fi el beneficiari és l’infant els
pares dels qual paguen la quota al final vàrem treure com vostès
recorden 500.000 euros per a ajudes a escoltes 0-3.

Al final també vàrem treure per al curs 11-12 la
convocatòria de 800.000 euros per a menjador i al final també
per a 11-12 vàrem treure 160.000 euros per a transport, tot i que
lògicament això no es podia contemplar al pla, però sí que ho
vàrem poder reordenar dins la gestió pressupostària perquè això
fos així. Per tant, aquestes mesures no es compliren
afortunadament perquè hi va haver molta cura en el compliment
d’unes altres. 

També ens afectaven les mesures al sector instrumental
autonòmic, hi ha tot un seguit de mesures que feien referència
a vinculació de sous de gerents, a límits màxims retributius, etc.

Ja els dic per endavant que educació sempre s’ha
caracteritzat en aquest sentit i els seus gerents per una pobresa
franciscana, crec recordar que el gerent de l’IBISEC és el gerent
amb el sou més baix de les gerències d’organismes autònoms
d’aquesta comunitat autònoma, per tant, és difícil pobre home
que li baixin més. Per tant, tot i que hi haurà un sistema de
compliment d’objectius diríem que el sou del gerent de l’Institut
d’Infraestructures Educatives és un dels sous més ajustats i que
un servidor defensa davant qui sigui per la feina i per la tasca
que té aquest responsable. 
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Després, el límit màxim retributiu evidentment, tot allò que
fa referència a no aplicació de clàusules contractuals i
condicions generals evidentment, reduccions dels consells
d’administració -vostès ja ho saben-, no hem tengut mai..., n’hi
havia un, però ja no es cobra que és el del consorci de
l’orquestra, no hem tengut mai -em poden corregir si
m’equivoc- a tots els organismes, patronats, consell
d’administració de la Conselleria d’Educació, mai no s’ha
cobrat una dieta per part de cap responsable almanco polític
evidentment o de lliure designació i així es va complint
lògicament allò que preveuen les mesures del sector públic.

És veritat també que dins aquestes mesures hauríem de dir
que n’hi ha d’altres que afecten a institucions i organismes que
suposaven la supressió del Consell de la Joventut, la suspensió
del complement de prestacions també... d’incapacitat temporal
que afectaven també aquests òrgans, la suspensió de
convocatòries per a ajudes en temes d’acció social que
originàriament estaven prevists o els dies de llicència, i també
hi va haver una reorganització del mateix sector públic
instrumental.

El sector públic instrumental va implicar amortització de sis
places a l’IBISEC per tal de deixar-lo al màxim que
pressupostàriament duim però que creim que ja hem ajustat al
màxim, amb criteris evidentment objectius totalment quant a
places cobertes i quant a antiguitat a l’IBISEC; a IB Jove també,
amb tancament d’alguns centres, com vostès saben; a la fusió
del COFUC i l’IES; a l’eliminació del COFIU i a la fusió que
està en aquests moments entre el patronat del Conservatori
Superior i l’ESADIB, que el que es pretén és que hi hagi, dins
els elements de reducció dels ens públics, un únic..., jo el
definiria com un únic patronat d’ensenyaments superiors
artístics.

Per tant en línies generals en aquesta intervenció els volia
dir que això serien les línies generals que afectaven i que es
tenien previstes, i si em fan referència després al crèdit no
disponible evidentment va ser quan es va treure en el juny
lògicament en base a l’acompliment pressupostari, que a causa
de la previsió d’ingressos que hi havia a la comunitat autònoma
respecte d’allò que s’havia pressupostat va fer que les
instruccions de no poder..., de ser no disponibles per part
d’Educació, lògicament com de totes les conselleries,
determinades quantitats a educació; a l’IEB i al SOIB no es
varen poder-se disposar per qüestions lògicament d’equilibri
pressupostari i per adequar als ingressos que s’anaven veient en
funció de l’evolució tributària de les Illes Balears.

Per tant jo en aquesta primera intervenció els diria que
aquesta és l’aplicació d’allò que ens fa referència al Pla
d’equilibri a la nostra conselleria, la qual cosa no és el debat de
pressuposts, perquè el debat de pressuposts sí que lògicament
s’inspirava en mesures que suposàvem que tendrien lloc.
Lògicament i bàsicament fan referència a allò, i a més pel gruix
pressupostari que fa referència a despeses de capítol 1 i capítol
4 per transferència, i em pareix que com a primer resum qued a
la seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demanaria als portaveus si
volen aquest recés. Podem continuar?

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar en matèria
l’únic que no m’ha quedat clar és com tindria lloc aquest debat,
perquè el conseller ha dit que parlaria de les dues coses, però
nosaltres en tenim dues demanades i per tant li volia demanar si
podem fer dues intervencions de deu minuts, perquè són dues
compareixences, el que nosaltres teníem demanat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò el que vostè em demana és agrupar el debat?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, nosaltres no volem agrupar el debat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fer els dos debats ara? Un segon.

Sra. Diputada, és que el Reglament, si no volen dividir ho
hem d’agrupar, i el que podríem fer és o bé vostè fa els deu
minuts i després el seu company que faci la rèplica de cultura,
o ho hem d’agrupar i hem de mantenir el torn o els dos torns.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Són dues compareixences, que hem demanat; per tant
demanam dos torns.

LA SRA. PRESIDENTA:

Són dues compareixences. D’acord, idò vostè pot emprar el
seu temps.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Per tant jo ara faré el torn de la primera compareixença,
d’educació. Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte. Sí, queda clar? Idò té vostè deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

D’acord, moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

Bé, Sr. Conseller, moltes gràcies, en primer lloc, per assistir
a aquesta comissió, a vostè i a tot l’equip que l’acompanya, a
aquesta compareixença que ha estat a petició d’aquest grup
parlamentari. No esgotaré probablement el temps de deu minuts
que tenc per reglament perquè aquesta compareixença es va
solAlicitar el mes de maig de 2012, i fins ara es veu que no hi ha
hagut temps per part del conseller de venir a explicar a aquesta
comissió parlamentària aquesta part del Pla econòmic i financer
que afectava el sector educatiu de les Illes Balears, i que alguns
dels efectes ja els hem notat durant aquest any 2012, i pensàvem
que era important haver tingut la informació al principi d’any.
Sembla que era un..., a principi d’any no, quan es va fer, que era
el mes de maig. Sembla que açò hauria de ser un tema..., era un
tema prou important perquè el mateix conseller ho hagués
demanat per iniciativa pròpia i no esperar la solAlicitud d’un
grup parlamentari. 

Aquesta diputada, a part d’açò, ha anat presentant durant
l’any algunes preguntes de resposta escrita sobre temes que
afectaven, en temes que ens interessaven i que eren temes
concrets d’aquest pla de mesures d’estalvi. Algunes s’han
contestat i altres se’ns han contestat d’una manera que no
s’acaba d’entendre i que després, ja que en tenc ocasió, li podré
formular una altra vegada, a veure si tenc una contestació més
clara. I després n’hi ha unes altres que no han tingut temps, es
veu, de contestat, i per tant nosaltres hem demanat al Parlament,
a la Mesa del Parlament, que es puguin contestar oralment en
aquesta comissió i probablement haurà de tornar, per tant, el
conseller a contestar.

Bé, del Pla econòmic i financer i el Pla d’estalvi nosaltres
hem entès o vàrem entendre al seu moment que significava una
modificació dels pressuposts de 2012 que s’havien aprovat, i,
clar, modificar a mitjan exercici pressupostari unes línies de
feina de la conselleria comprenem que era complicat, encara
que és cert que algunes coses ja s’havien pres de motu proprio
el mes d’octubre, em pareix que era, o novembre de l’any
anterior. Però, clar, totes aquestes mesures, que donam
l’enhorabona, o supòs que els seus companys del Consell de
Govern li han donat l’enhorabona perquè diu que ha complert
amb tot, però nosaltres el que pensam és que toquen àmbits molt
sensibles i que el que toquen són persones, no només xifres
pressupostàries, i és per açò que volíem saber de quina mesura
afectarien aquestes mesures d’estalvi -perdoni la redundància-
que es coneixen colAloquialment com a retallades a les línies de
feina en matèria educativa de la conselleria.

Per altra banda com que algunes mesures eren per a l’any
2012, per tant vostè ja ens ha dit..., volíem saber les dates
concretes de compliment d’aquestes mesures perquè ja tindran
les dades, i si s’han complert o no aquestes previsions d’estalvi
concretament. Pressuposam que el Govern no en la seva
totalitat; diu que d’educació, sí, però, clar, les mesures de dèficit
a nivell global no s’han acabat de complir, que estaven en 1,5.
No hi han arribat, però pressuposam que en educació sí, per les
seves paraules. Bé, no ho sé.

Nosaltres, per tant, el que li demanarem ara concretament
són aquestes mesures. La primera que s’ha explicat, que és la
relació de llocs de feina, no hi havia aquí una dada concreta de
l’estalvi, a la pàgina 28 del Pla econòmic i financer, no hi havia
dada concreta. Per tant no sé què s’ha estalviat concretament en
aquest apartat.

A l’altra sí que vénen, que és un pla de 2012 a 2014, però sí
que ve exactament el que s’estalviarà el 2012, i que és la nostra
pregunta. Per tant del punt número 2 de la suspensió de
nomenament de nou personal funcionari interí docent i
contractació d’altre personal, diu que l’estalvi estimat és
d’1.600.000 euros. Li volíem demanar si s’ha arribat a aquest
estalvi o s’han passat o s’han quedat curts. 

De la cobertura de substitucions de baixes per incapacitat
laboral, és un estalvi de 2 milions d’euros per al 2012; també li
feim la mateixa pregunta. La suspensió d’hores d’hores extres,
per dir-ho de veres, és 1.100.000; també volíem saber quin ha
estat l’estalvi en aquest punt. L’increment d’hores lectives
setmanals del personal docent eren de 8.300.000 euros; em pens
que aquesta sí que s’ha complert, si no s’han passat. La reducció
del nombre d’assessors tècnics docents era de 190.000 euros.
Una altra mesura que aquí no surt però que surt a les mesures
d’estalvi és la de les ràtios; nosaltres volem saber l’augment de
ràtios quin estalvi ha suposat, perquè no ve definit o jo no ho he
sabut trobar. La percepció de la nòmina aquesta de juliol i agost
per als interins 3 milions 700; la (...) dels centres... Bé, etc., cada
una d’elles a veure quin estalvi, si el tenen comptabilitzat i quin
estalvi ha suposat.

N’hi ha una altra, per exemple, que ens sorprèn molt, que és
la reorganització del departament d’Inspecció Educativa, que
preveu un estalvi per al 2012 de 5.300.000 euros, però aquesta
mesura no es va posar en funcionament fins a finals, fins al mes
d’agost. Clar, açò suposaria, dividit pel nombre d’inspectors que
hi ha, perquè aquesta dada sí que la coneixem, suposaria un
estalvi per a cada un de..., o que cobraven cada un 307.000
euros; és com a molt, no?, que cobrés cada un aquesta quantitat,
encara que ja sabem que es deixava de contractar un interí si
tornaven a la seva feina aquests accidentals, però, bé, ens costa
pensar que s’ha pogut estalviar aquesta quantitat de 5.300.000
euros en els inspectors, que és una dada concreta que tenim.

Bé, ara li passaré a fer aquestes preguntes que trob que no
se’m va contestar en el seu moment i que tenen a veure amb
aquest tema. Per exemple demanava l’afectació per illes, perquè
ja sabem que tenim un territori discontinu i per tant a vegades
no poden afectar de la mateixa manera segons quines mesures
a una illa o a l’altra. Per exemple hi havia una reordenació dels
camps d’aprenentatges prevists en el Pla d’equilibri, i jo
demanava en els camps d’aprenentatge de Mallorca, de
Menorca, Eivissa i Formentera com podia haver afectat. La
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resposta no era..., la pregunta era: com afectarà l’ordenació dels
camps d’aprenentatge?, i la resposta és: “La reordenació dels
camps d’aprenentatge s’ha duit a terme -o sigui, no com ha
afectat sinó s’ha duit a terme- d’acord amb l’actual escenari de
crisi socioeconòmica amb criteris d’eficiència en la gestió i
sostenibilitat econòmica”. Em sembla molt bé que (...) d’aquesta
manera, però com ha afectat encara no ho sé. 

Hi ha aquesta pregunta dels camps d’aprenentatge. El mateix
per a la reordenació dels equips d’orientació educativa i
psicopedagògica, que també demanava com afectaria a cada una
de les Illes, i se m’ha respost com s’ha duit a terme, que no era
la pregunta, era com afectaria, no com s’ha duit a terme, que...,
no em dóna igual, però no era la pregunta. També el mateix amb
els equips d’atenció psicopedagògica, els EAP; i el mateix amb
els CEP. És a dir, aquestes preguntes, que teòricament... I els
EOEP, els equips d’orientació educativa i psicopedagògica. 

Clar, són unes preguntes que en teoria estan contestades
però jo continuu sense saber com afectaran cada una de les Illes,
que era el que es demanava.

Després jo crec que ja no li demanaré res més, esperaré a la
segona intervenció, però vull que sàpiga que aquestes respostes
han estat molt decebedores. Després tenim tota la resta de
preguntes concretes que, com que haurà de tornar en aquesta
comissió, ja les hi comentarem en una pròxima ocasió.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, vol contestar en global
o vol contestar...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Si els pareix, individualment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Individualment. Idò té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Bé, en primer lloc, evidentment l’únic avantatge de venir
amb l’exercici pressupostari acabat és que li podré donar totes
les xifres, però és que no les duc desglossades totes per illes i
em compromet i li faré arribar el més aviat possible el
desglossament lloc per lloc de feina, si vol, en camps
d’aprenentatge, tots, tots. Potser quan feia la pregunta jo no
sabia exactament com, perquè li hagués hagut de dir que per
exemple no hi hauria beques de transport i n’hi ha hagudes -no
em demani molt, si no li importa, com ho hem fet- ni de
menjador. És broma, que no consti en acta, però originàriament
el mes de juny no hi hagués pogut haver, per exemple, ajudes,
com li deia, i després n’hi ha hagudes. 

Clar, tenc unes dades globals d’estalvi de capítol 1, tot i que
en nombre de places després des de CEIP, IES, CEPA, EOI,
EOEP, formació professional, EAP, EA, educació infantil tota
sola, centres concertats, podem donar la quota exacta i podrem
anar calculant un per un l’import econòmic si hi ha qualcun
professor menys a cadascun, als CEP i allà on sigui. Ja li dic que
globalment és així i que lògicament li pas a desglossar com a
resposta que pot servir, tot i que no sigui un rosari però sí
numèricament, allò que crec que m’ha demanat. 

Com afectaria numèricament l’augment de ràtio? L’augment
de ràtio per se no afecta; afecta que si l’augment de ràtio suposa
una reducció d’una unitat li donaré un professor menys, que
vendrà de la reducció, potser, del... Per tant és el mateix que
donar-li pel nombre menys de professors. Lògicament hi ha
menys professors per dos factors: 20 hores lectives a secundària
i pujada de ràtios que dóna com a conseqüència menys
necessitat de professor; per tant menys capítol 1. Ara, en què
afecta la part proporcional de la unitat que vàrem pujar la ràtio
i què va suposar que de tres en férem dues, lògicament s’han de
fer els càlculs corresponents. Per tant al cap i a la fi és nombre
inferior de capítol 1, ho canviem com ho canviem. Per què hi ha
menys capítol 1? Idò lògicament n’hi ha manco perquè hi ha
una ràtio superior i a molts de llocs inferiors, a molts de llocs
molt baix. L’altre dia a IB3 vèiem una escoleta, sortosament, a
Estellencs, amb 7 infants que es manté. Vull dir que no a tots
són superiors, a molts d’ells són també per poder mantenir
escoles petites amb ràtios molt, molt baixes.

Per tant si anam a això li diria que la supressió dels
complements en ajuts socials que fan referència a ajudes per a
matrícules, ulleres, etc., ortopèdia, etc., suposa un estalvi
complit de 2.700.00 euros; la suspensió de la prolongació dels
serveis actius més enllà dels 65, 0,69 milions d’euros; la
supressió de l’excedència voluntària amb reserva de lloc de
treball, 0,2 milions; la suspensió i el control de l’absentisme i
suspensió de determinats nomenaments de personal, 2 milions
d’euros; la cobertura de substitucions de baixes a 30 dies a partir
dels primers 10 dies lectius, 2,041 milions d’euros; la suspensió
del complement de productivitat i despeses fora d’horari, 0,14
milions d’euros, 140.000 euros; l’increment d’hores lectives
amb l’augment de ràtio implica en total allò que fa referència a
capítol 1 8,3 milions d’euros, que ja en parlàrem en pressupost
i els vaig dir que rondarà els 8 milions d’euros quan ho
apliquem el darrer quadrimestre i ho hem complit; la reducció
d’assessors tècnics docents i en línies generals, 190.000 euros;
la suspensió de la percepció de la nòmina de juliol i agost de
personal interí -això són dades consolidades, eh?- 3 milions
d’euros; la reordenació i disminució, lògicament, de personal en
els centres de formació de professorat, 1 milió d’euros; la
suspensió del complement retributiu de professor tutor, 1,057
milions d’euros; la suspensió del complement de cap de
departament de l’IES, 0,57 milions d’euros. 
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La reorganització del departament d’Inspecció consta en el
document oficial, errada material, posàrem 5,3 milions d’euros;
desbarat, era 0,3 milions d’euros, per tant hem estalviat 300.000
euros. No hi ha cap inspector, bé, ni cap sou públic de la
comunitat autònoma que cobri 300.000 euros; vàrem reconèixer
immediatament un error en el pla i el vàrem corregir. I la
suspensió de la paga extraordinària de desembre suposava 23
milions d’euros. Això és consolidat. Això suposa un total de
45.237.000 euros d’estalvi. Si afegim a l’escola concertada la
part que li pertoca, ronda els 12 milions d’euros i suposa un
total de 57 milions d’euros.

Això són les dades que puc fer-los arribar. Aquí tenc notes
personals meves i les puc fer arribar ordenadament en un full de
càlcul que també m’han tret provisionalment amb les dades
consolidades i aprovades, i sortosament dins els límits que es
preveien... Li repetesc: després hi ha qüestions tècniques que
hem discutit amb la directora de Personal avui matí respecte al
fet de si realment ens desviàrem o no 2 milions d’euros, i jo
avui mateix he consultat el director de Pressuposts, i també hi
ha després gestió pressupostària, que fa això que li dic que
s’hagi de generar un crèdit quan a una altra banda hi ha
excedència de crèdit. No es va fer aquesta modificació sinó que
per a més transparència es va fer una generació sabent que hi
havia un estalvi a una altra banda. 

Per tant dada d’avui és que pràcticament tancàrem a zero
l’any, i això són les dades bàsicament que fan referència a això.
Li podria afegir després el sou, lògicament, del personal
amortitzat d’IBISEC o del Consell de Joventut que sumarien les
persones que li he dit. 

I quant a les respostes en concret per illes no dubti que les
hi farem arribar ara que ja sabem exactament el què i el com,
quan es va produir aquesta baixa i l’estalvi que va suposar per
illes en aquests llocs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Rita...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No hi ha un segon torn d’intervencions o ja...?, és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té raó, la lletrada m’ho ha recordat. Idò, passam al Grup
Parlamentari MÉS, te la paraula l’Hble. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller i al seu equip
per la seva presència avui aquí. Nosaltres estam contents que no
hagi complit tot el protocol que tenia preparat perquè ja trobam
que les retallades dins capítol 1 han estat molt importants, si
varen anar 520 milions d’euros a capítol 1 l’any 2010 i, per tant,
varen anar a docents i a personal que ocupava llocs i feien
feines d’educació a les Illes Balears, haver passat a aquesta
reducció, jo li demanaria si ja ens pot passar els documents que
ens ha ofert perquè també per agilitat a l’hora de nosaltres
tractar-ho a nosaltres ens aniria molt bé perquè hi ha dues

reflexions que vull fer també prèvies, una és la dificultat
parlamentària que no li afecta a vostè, però de ritme que dur
avui l’administració del Parlament, hi hauria de pensar perquè
si no perd moltíssima qualitat la feina de control. L’altra és la
transparència, la veritat és que és difícil fer el seguiment
comptable dels programes a través de les formulacions que
tenen vostès de publicitat ni tan sols de l’article (...) i és
volguda, no és nova, no és nova, no és d’aquesta legislatura,
però és cert que ja si vostè ens pot donar aquesta liquidació per
programes anirà molt bé per fer la nostra feina perquè si no, és
difícil fer-la.

Ja li dic, amb l’apunt que vostè ens fa i amb les dades que
tenim parlam d’una reducció, respecte de 2010, superior al 40
milions que vostè deia, deuen ser 40 milions sobre el 2011
o...per tant, 50, 60 milions menys de capítol 1 en el personal, i
per què?, i per què? Sobretot s’ha salvat, desgraciadament, per
la paga de Nadal. És a dir, totes les mesures que ens ha dit, jo
crec que amb la segona intervenció m’ha quedat més clar la
comptabilitat del pla respecte de les previsions que hi havia,
però era molt difícil arribar-hi amb els 460, però és que vostè té
450 en el 2013, vostè té 450 en el 2013, i a mi m’agradaria que
ens digués, perquè vostè insisteix que no baixarà el sou, però hi
havia 520 milions que anaven a docents, han passat a 460 en dos
anys, ara passarem a 450 sense tocar el sou a ningú, tothom nota
que li han baixat, però no és veritat, no ho és, només és una
paga doble, només és un plus que tenia d’una tutoria, només és
perquè feia una cosa que la cobrava. Guanya menys, guanya
menys, però no li han baixat el sou. Que ningú no s’alarmi, no
li hem tocat el sou. Li tocaren el 2010, a posta també hi va haver
perquè a posta també podent reduir i podem mantenir la
reducció en el 2011 i li hem continuat baixant, i li hem continuat
baixant. Aquí està. Jo li vull demanar si creu que aquests 451
milions seran suficients, vista l’experiència que ara té i el
moment i tots els ressorts que ja ha tocat. 

La veritat és que és trist que el maniqueisme en el qual ens
hem instalAlat en aquest parlament que, tot i les distàncies
importants que tenim entre uns grups i els altres respecte del que
faríem a la política illenca, en realitat no ens puguem reconèixer
punts en els quals tots hauríem hagut de fer el mateix i dins
aquesta tasca de l’estalvi aquesta hi és, hi ha com un esport de
desqualificació general de tothom que du a un camí bastant
absurd en el qual és cert que reptes com els que es tenien de
deixar de ser ampliable o, com a mínim, fitar el capítol 1 de
personal crec que era una qüestió que l’havia de tenir qualsevol
responsable, nosaltres teníem esmenes de retirar aquest caràcter
ampliable quan estàvem a l’oposició in illo tempore i ens varen
colAlocar a partir que ho visquérem dins les llinyes que hi havia
i tothom ha caigut. És veritat que la dificultat hi és, però també
és cert que hauríem d’establir unes fórmules. Hi ha algunes de
les que vostès han aportat, algunes que es treballaven, doncs, era
necessari. 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 35 / 7 de març del 2013 521

 

A mi m’agradaria un dia poder distingir on ens podríem
haver posat d’acord i que ja és una evolució que tard o d’hora hi
havíem d’arribar del que no estam d’acord en absolut, és molt
difícil perquè com que el que ens hem de dir en general és que
vostès estan instalAlats en el fet que nosaltres érem uns ineptes
absoluts i nosaltres haurem de contestar en el mateix nivell,
doncs, en fi, és una cosa que realment avorreix, crec, molt en el
carrer, però un dia ho haurem de canviar.

Sí que li voldria demanar també, aprofitant la seva
presència, pel tema de la gran diferència, no?, els actius
financers. Jo li deman, com ha gestionat aquests actius financers
que és la diferència que jo entenc que té respecte dels
pressuposts de 2012 i com ha afectat aquest compliment, els
doblers que es deuen haver anat a l’IBISEC i veure com és que
ha gestionat aquest capítol 8, 9 que ha pogut generar a través
dels ingressos i a través del préstec, bé, tota l’evolució del que
ha passat dins el 2012, perquè han passat moltes coses el 2012,
respecte de quan aprovàrem els pressuposts hi ha hagut
autèntics moviments sísmics molt poc coneguts per aquest
parlament, molt poc coneguts em referesc que no passen per
aquí aquestes modificacions, però aquest capítol 8, home, són
10 milions o és una xifra... no és dins els 750, no ho és tampoc
..., però és important, important. I li deman, com ha trasbalsat,
com ha tocat o en quin sentit a fet alè, jo crec que ha fet un alè,
de poder-los tenir.

L’altra qüestió és aquest estalvi de concertada que, clar,
queda una part deu ser a través del sou, però m’agradaria,
perquè m’ha cridat l’atenció, m’agradaria que me’l comentàs
perquè és veritat que sempre havia quedat aturada la concertada
en aquests 140, 139, 140 sempre havia quedat aquí i aquest pic
tenc la sensació que el 2012 realment hi ha una baixada dins
concertada i m’agradaria que me la comentàs i ens l’explicàs. 

Ara clar, vostè té moltes compareixences una d’educació,
una de cultura, jo ara no sé si té també per joventut, però hi ha
una que si no hi és, ara no he seguit totes les compareixences
que ha demanat el Grup Socialista, però em pareix que no hi és,
i m’agradaria que em fes un esment especial en recerca, en
recerca i innovació, el programa. Jo crec que sí que aquest ha
rebut, aquest ha rebut, Sr. Conseller, i m’agradaria que ens ho
explicàs perquè no era una de les estrelles del pla de contenció,
precisament tothom apunta que la recerca hi ha de ser. La
Universitat baixa respecte dels pressuposts, recerca pareix que
baixa i a mi m’agradaria que aquests dos elements que ningú no
qüestiona que no són els que han de retallar sinó els que s’han
de potenciar, que m'expliqui com ha evolucionat dins el 2012 i
per què hem arribat a 31 del 12 amb les xifres que ens pensam
que tenim, Sr. Conseller, jo talment li dic, no tenim liquidació
per programes, vostè ho sap, no tenc dades bones o tenim dades,
però que les has de treballar en paper, només en paper, només
en paper, ... la modernitat, jo crec que això un dia o un altre
hauríem d’intentar fer una reflexió de posar... no importa ni que
ens ho doni, posin-ho on line i que tothom jugui i comenti i
compari i si troba res millor que ho voti.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

En la part final no puc estar més d’acord amb vostè i una
sèrie de mencions quant a capítol 8 i una sèrie de referències el
primer de tot. 

Miri, quant a xifres tot d’una que jo...bé, aquí amb la
voluntat que hi ha hagut sempre de passar les dades quan
estiguin...per exemple, aquest document que tenc no el puc
passar perquè em parla d’una suspensió temporal tal com ve
definit - no, que li passaré més ben fet- d’una suspensió
temporal de complement IT 2 milions 800 de previsió i em posa
previsió final, zero. Dic, idò si que l’hem fet bona, no l’hem
feta, però realment s’ha complit, el que passa és que com que ja
l’hem complit en determinada fita com la suspensió de
complement de juliol i agost no estava en aquest darrer
document. Per tant, aquest document, que és un full de càlcul
que ha preparat la direcció de Recursos Humans, lògicament li
faré arribar com pertoca amb la informació correcta, definida i
consolidada.

Quant a allò que fa referència a com complirem si no hi ha
reducció de paga extra, doncs, lògicament els he explicat
diverses vegades que l’aplicació a 20 hores i l’estalvi de devers
8,3 milions per un quadrimestre 2012 si li afegim dos
quadrimestres més ens compensa aproximadament la paga extra
perquè pujaríem primer i segon quadrimestre, que en el 2011 no
comptàvem, i que el 2012 en el començament tampoc i només
ho començarem a aplicar a partir d’1 de setembre de 2012 i ara
a 1 de gener de 2013 per la qual cosa hi ha una reducció de més
de 16 milions en aquest concepte que compensarien, només a
pública, que compensarien la no-aplicació, si Déu ho vol, i el
manteniment de la paga.

Que cobram menys, miri, jo crec que nosaltres som de les
comunitat que ens hem compromès a mantenir el sou, si no hi
ha el complement de cada departament o el complement de
tutor, que no és un complement sempre i que hem negociat en
el temps i que hem passat molts anys i panys sense aquest
complement, especialment el de tutor, crec que feim una feina
important mantenint bàsicament el sou i el CRIB, i qui vulgui,
a més, treure-li punta dient que no tenim el complement
temporalment, temporalment, no tenim el de tutor o el de cap de
departament, bé, jo crec que es podria agrair per una vegada, i
sense que serveixi de precedent, mantenir els sous cada mes i el
complement retributiu Illes Balears i d’altres complements que
hi ha a la UIB en complement d’investigació i en complements
que negocia el director general d’Universitats.

Per tant, globalment el sou dels docents a les Illes Balears es
manté, amb molt d’esforç, no així es va poder fer a Sanitat, a
Sanitat es va decidir per unes reduccions similars a les aplicades
el 2010 a tots els colAlectius i que encara no han recuperat i que
era la decisió salomònica que hem comentat molt fins i tot amb
personal docent i amb amics si era millor aplicar definitivament
un altre 5% i aplicar i mantenir determinats programes o
mantenir els sous, sobretot per mor de l’esforç que sempre els
he dit, per pujada de ràtios o per nombre d’hores lectives i haver
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de retallar d’altres bandes, parlant clar. Hem mantingut els sous
i el CRIB quan era bastant més senzill retallar el CRIB un 7%.
Això és la decisió política i al final, com vostè sap, se’ns
adjudica per la decisió. Si vàrem tocar els complements de tutor
temporalment, o de cap de departament, em pareix que en el
muntant total de més de 10.500 funcionaris i 3.600 nòmines de
concertada nosaltres vàrem prendre aquesta decisió i estic
convençut que és la que havíem de fer, respectant qui pensàs el
contrari.

Per tant, quant a allò que fa referència globalment, referint-
me a les preguntes, em diu, també han fet algunes coses més en
capítols 8 i 9 i en moviments quant a inversió a l’IBISEC,
efectivament, hem fet tot allò que hem pogut respecte de les
cessions de crèdit que ara no podrem fer, si podem fer el centre
de Sa Joveria, que crec que si no hi ha res de nou i els convid a
tots vostès Es Patret/Sa Joveria, el nou centre d’educació
infantil i primària d’Eivissa, l’hem fet a base de, diríem en bon
mallorquí, rebostejant els excedents de cessions de crèdit, que
vostès saben que tenim pel darrer que varen posar vostès en
marxa, devers 30 milions d’euros, i hem pogut rescatar d’una
banda i d’una altra baixes i les hem pogudes afegir quant a dotar
pressupostàriament per poder fer això.

Hem pogut fer acords amb ajuntaments, sorprenentment
diria, en els temps que corren, amb capacitat d’endeutament
encara, com Santa Eulària, per poder fer, si posarem en marxa,
si licitarem i podrem fer l’ampliació a Santa Eulària, o el
proper, d’acord a un conveni especial d’avançament de
finançament per part de l’Ajuntament de Santa Eulària. Hem
pogut posar la primera pedra i s’està construint l’institut de
Marratxí perquè també d’acord a cessions de crèdit i d’acord a
convenis que teníem de centres amb problemes que no podien
executar en el ParcBit i amb la gestió del director general
d’Universitats, va poder haver una transferència de capítol 6, en
principi, per a un centre que té un problema, que nosaltres
pensam d’incompliments greus per part de la constructora, que
feien impossible l’execució pressupostària i d’acord amb la
rectora i amb l’equip de la Universitat vàrem arribar a un acord
perquè tanmateix no es podria executar aquest crèdit i aquest
crèdit el passarem concretament, ho passarem al muntant global
de l’IBISEC, per això fa que haguem gestionat al final el crèdit
necessari per fer de facto dos centres nous que pugen a 9
milions d’euros. Ho hem pogut fer fins ara en base a un
problema que teníem dins el campus i, com diem en bon
mallorquí, en base a rebostejar partides quant a allò que feia
referència a cessions de crèdit.

De la mateixa manera en farem alguna més. Fent un esforç
plurianual, perquè ara ja no podrem fer cessions de crèdit, tant
per les capacitats d’endeutament dels ajuntaments i el control
del dèficit com nosaltres, per tant, i vostè ho sap tan bé o més
que jo, quant a la mecànica municipal, a la capacitat
d’endeutament i de control, no podrem acudir a les cessions de
crèdit normalment, però sí hem pogut acudir per un problema
important a Maó com era la remodelació urgent de Sa
Graduada, la qual cosa l’hem feta amb un plurianual a dos anys
que sortirà amb un pressupost de licitació que previsiblement
ens permetrà, amb les baixes habituals que hi ha aquests dos
darrers anys a les licitacions i amb el compliment estricte que
feim de les liquidacions, disposar d’un romanent important amb
el qual podrem afrontar una sèrie, que no ho hem pressupostat
perquè legalment no ho podem pressupostar fins que es

produeixi la baixa, però que estam convençuts que podem
atendre un seguit d’obres, com han demanat a preguntes perquè
jo ja li avanç que crec que avui m’he posat al corrent de
preguntes que tenia, excepte alguna que és complicada i que
també ja aprofit per avançar quant a liquidacions i deutes
pendents i perquè jo duc les dades, dia 28 es va fer un altre
abonament a centres, i bé, vull dir, quant als nombres són els
que són i quant a la gestió que ha pogut fer també la Direcció
General d’Universitats per tal de proveir de capítol 6 la urgència
de construcció ja que aquella no es podia fer.

Quant a allò que fa de recerca i de transferència de
coneixement doncs lògicament, i quant al darrer informe que
tenc de compliment del pressupost que tenim, bé, podríem
parlar de la Universitat en concret i que realment ha tengut una
minvada de l’aportació de la nominativa, però també podríem
donar qualque altra xifra important. És a dir, enguany, tot i els
problemes que tenim, hem reduït en 3 milions el deute que ens
trobarem de 24 milions d’euros a la UIB de l’exercici anterior
i ara a 31 de desembre és de 21 milions. Hem reduït en tot el
que duim a sobre 3 milions el deute amb la Universitat.

D’altra part, incrementam taxes, sempre és difícil, però
també és un debat que vàrem calcular què costa una plaça
escolar de 0-3 i què costa una plaça escolar universitària, què
paga un universitari i què paga un pare i mare per un infant de
0-3 i tot això ni és comparable ens hauríem de plantejar si una
plaça de 0-3 li ve a sortir a un pare o mare al voltant dels 150
euros mensuals, no així una plaça universitària. Per tant, la
pujada que férem de forma raonada i pactada en la proposta a la
UIB sí que els ha suposat un increment de més de 2 milions
d’euros de finançament per pujada de taxes. I així i tot amb el
finançament mensual que feim per despesa corrent és veritat, és
veritat que no hi ha la capacitat perquè tothom s’ha hagut
d’ajustar i treballam perquè també hi hagi una pujada d’hores
lectives, que se situa normalment en vuit hores lectives setmanal
per a un titular i que pensam que es podria...depèn de si tenen
triennis vius d’investigació o no, en deu hores lectives, si és que
tots els docents de les Illes dins una franja horària de 37 hores
i mitja, com qualsevol funcionari, ens pareix raonable plantejar
aquestes qüestions.

Quant a recerca i transferència de coneixements les línies de
beques predoctorals es mantenen; les reduccions que han afectat
línies no tan importants com ara ajudes a viatges per a
investigadors de la darrera convocatòria és veritat que s’han
reduït; s’han mantingut accions especials també referents a
investigació i al programa Ramon i Cajal altament competitiu
cofinançant quatre contractes el 2012; treballam molt en el Pla
de ciències RIS3 i li puc ben assegurar que en el viatge que
férem a BrusselAles va ser per anar a tocar directament els
responsables, alguns d’ells espanyols, de les direccions adjuntes
de les unitats, de les DG corresponents a allò que fa referència
a R+D+I per les sis línies que prioritzarem dins les RIS3, dins
l’estratègia intelAligent de recerca i d’innovació; i treballam i
creim que tenim possibilitat en el nou programa marc d’acudir
a aquest fons de finançament quant a les línies que hem
plantejat. 
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Per tant, dins els programes lògicament hi ha hagut les
reduccions que hi ha hagut i alguns altres s’han pogut mantenir,
però si afegim també el manteniment i l’ampliació d’un nou
programa que havia quedat congelat, estava pressupostat, però
havia desaparegut, com les ajudes al moviment dels alumnes
que han de cursar un estudi que no es pot fer a la seva illa, jo li
diria que en línies generals em sent moderadament satisfet dins
el no satisfet que se sent amb la reducció pressupostària que
tenim.

I quant a intentar arribar a un mecanisme de control de les
places docents, jo crec que dins del que vostè ha manifestat de
la discrepància generalitzada en qualque moment haurem
d’arribar a qualque tipus de control difícil del capítol 1 i de la
quota de professorat a què m’ha fet una menció al
començament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana Maria Aguiló i Garcías, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. La greu situació dels comptes
econòmics que es va trobar el Govern del Partit Popular a
mitjans de l’any 2011 va obligar aquest govern a prendre
mesures de profund calat econòmic i a confeccionar plans sobre
mesures d’estalvi. En el Pla de mesures d’estalvi 2012, del qual
avui es parla té els seus precedents, d’una banda ens trobam
amb un pla amb característiques similars, és el pla 2011, que va
desplegar els seus efectes i va permetre afrontar el 2012 amb
una imatge de solidesa i seriositat. Aquest pla, el de 2011,
constitueix les directrius generals per les quals es va conformar
el nou govern que va sortir de les urnes a mitjan de l’any 2011.

En aquest pla hi podem trobar la reducció de les conselleries
i per tant de tots els càrrecs directament relacionats, la reducció
dels directors generals, la reducció dels assessors, l’assumpció
de les funcions de gerència a molts d’organismes autònoms per
part del director general, en definitiva, les mesures d’estalvi que
s’han projectat en el 2011 i 2012 han començat primer per
l’estructura política del propi govern, reduint al màxim possible
l’estructura de l’administració autonòmica.

És cert que això ha significat un esforç afegit als càrrecs que
conformen l’estructura del Govern, des del Grup Parlamentari
Popular els volem donar les gràcies, no només al conseller, sinó
als directors generals, secretaris generals i a totes les persones
que han estat conscients i a les quals se’ls ha demanat un esforç
per al moment econòmic que travessam.

I ja parlant del Pla 2012, que és el que avui ens té aquí en
aquesta comissió, som davant un pla publicitat, publicat i que ha
estat presentat en Consell de Govern i a l’opinió pública, en què
ha tengut l’oportunitat tant en aquest ple com en comissió de
debatre pràcticament cada una de les mesures que corresponen
a les competències d’aquesta comissió i que s’inclouen en el Pla
2012. Sense anar més lluny, fa dues sessions, vàrem parlar sobre
les mesures del Pla per a la reorganització de la inspecció
educativa. Ja els hagués agradat als parlamentaris de l’anterior
legislatura tenir un pla per escrit sobre les mesures d’estalvi que
es pensaven prendre, juntament amb l’estalvi corresponent com
a conseqüència de la seva aplicació. No obstant això, vàrem
assistir primer a la negació per part dels ara grups de l’oposició
de la crisi econòmica, i com a conseqüència d’això es varen dur
a terme a l’anterior legislatura una sèrie de retallades
pressupostàries de forma inconnexa, fosca, sense publicitat, amb
contínues contradiccions entre conselleries, fins i tot dins una
mateixa conselleria, hem de pensar que hi havia direccions
generals que pertanyien a diferents partits polítics. Assistírem
per exemple a la reducció d’interins amb el corresponent
augment de ràtios a classe, mentre que d’altra banda
s’augmentava la plantilla de la comunitat autònoma.

El temps del pacte vàrem assistir al que es deixava demanar
als centres, les quantitats corresponents al seu manteniment i,
d’altra banda, es donaven subvencions que en moments de crisi
eren del tot innecessàries. D’una banda, s’augmentava el parc
mòbil de les comunitats autònomes en centenars de milers
d’euros i, d’altra banda, es canviava el model d’orientació
pedagògica, per estalviar-se el quilometratge dels
psicopedagogs. D’una banda, no es cobrien les baixes abans
d’un mes, però sí es colAlocava una exconsellera cessada a un
altre càrrec important. S’augmentaven hores lectives a
professors de secundària i se’ls baixava el sou entre un 5 i un
10%, mentre es mantenien sous astronòmics en organismes
dependents i sostinguts amb fons públics. I així, etcètera.

És a dir, durant el pacte, vàrem viure un autèntic desgavell,
per una part s’estalviava o s’intentava estalviar i, per altra, es
tiraven els doblers. Aquest govern, al contrari, ha presentat el
Pla 2012, amb un conjunt de mesures que té el seu precedent,
com ja he dit abans, en el Pla 2011, on comença, aquest Pla
2011, com també he dit abans, amb la pròpia reducció de
l’estructura mateixa del Govern. És a dir, ja sabem que s’han
passat o es varen passar de 14 conselleries a 7 conselleries.
Aquest Pla 2012 és un pla coherent, sense contradiccions entre
conselleries, amb transparència; és un pla que presenta unes
mesures sobre les quals han tengut oportunitat de parlar de
forma individualitzada en aquesta comissió i en el Ple del
Parlament; és un pla transparent: hem parlat de l’increment
d’hores lectives, hem parlat de la reestructuració, hem parlat
dels CEP, hem parlat de l’augment de ràtios, dels EOEP, de les
substitucions per baixes, dels EAP, de les jornades de treball,
del personal interí, dels inspectors, de les reduccions dels ATD,
en fi, de pràcticament tots els punts que apareixen en el Pla de
mesures d’estalvi de 2012.



524 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 35 / 7 de març del 2013 

 

I finalment, vull fer una defensa d’aquest Pla d’estalvi 2011
i 2012. El Govern ha fet molta feina en aquest pla i el grup
parlamentari li vol donar l’enhorabona, i aquest pla l’ha
presentat amb un doble objectius: d’una banda, un objectiu
instrumental, és a dir, per poder fer front als mecanismes de
finançament corresponent a tot el deute heretat de l’anterior
legislatura, hem de pensar que s’han presentat més de 250.000
factures pendents d’abonar que es va trobar l’executiu
autonòmic a mitjans del 2011. I per altra banda, hi ha un altres
objectiu, un objectiu que es va posar en perill l’anterior
legislatura i que poc a poc aquest govern va restituint, que no és
més que el manteniment de l’estat de benestar, mitjançant la
priorització de la despesa gràcies a la contenció del dèficit.
Recordem que gràcies a aquests plans d’estalvi, el del 2011 i el
del 2012, 8 de cada 10 euros del pressupost de la nostra
comunitat autònoma es poden destinar a educació i a sanitat,
mentre que, d’altra banda, Educació ha estat la conselleria que
menys ha disminuït el seu pressupost.

Ja ho ha dit el conseller en diferents ocasions, no són les
mesures que agrada prendre a un govern, en això crec que hi
estam tots d’acord, jo hi afegiria: però sí són les mesures que ha
de prendre un bon govern. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament, em qued amb les
seves darreres paraules, no són les mesures que agrada prendre
a un govern sinó les mesures que ha de prendre un govern. I jo
només voldria recordar que, independentment que, com sempre
i com comentàvem abans, uns i els altres pensam que ho feim
millor i uns i els altres ens judicam de no fer-ho, com toca fer,
sí que hi ha una prova, hi ha una prova d’un govern que he
participat en temes d’educació el 2003-2007, el 2003-2007, sí,
en una època expansiva i en una època de creixement d’alumnat
i en una època complicada, però que també hi férem front, sí
que es va avançar molt, i a les dades ens podem referir, quan
parlem d’allò que férem i que creim que s’ha de fer a l’educació
pública o sostinguda amb fons públics respecte d’allò que hi
havia abans, i seria llarg d’explicar-ho aquí, però la filosofia que
ha impregnat tot aquest pla dins les directrius generals que, des
de la Unió Europea, des del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, i també allò que la Vicepresidència
Econòmica ens fixa com d’obligat compliment, al que nosaltres
realment ens hem de subjectar és a l’objectiu primer, que és la
reducció del dèficit i al compliment pressupostari per tal de
poder tenir un finançament. Si no hi ha això no hi ha possibilitat
que res funcioni.

Que per mor d’això hi ha programes que no es faran i
persones que avui no tenen un lloc de feina, evidentment,
evidentment; però si no és així amb el que ens podríem trobar
és una situació molt pitjor, que seria evidentment una situació
derivada d’una insolvència, d’un rescat o d’una intervenció, que
d’això no en podem parlar perquè ja n’hem sortit, però que ens
hi trobàrem. Llavors sí que seria complicat si afegíssim al
banyat cada vegada el que devem a la Universitat, el que devem
als centres, el que devem a les institucions i el que no podem

pagar, és que és evident, és evident i ho manifestaré cada
vegada. En època expansiva la gent sap que tal vegada va fer
inversions en comprar cases o va poder accedir a bens que creia
que pagaria amb la mateixa facilitat els pròxims 25 anys i avui
no és així, i avui no és així. I les empreses feren inversions amb
expectatives de benefici que pensaven que serien els pròxims 25
anys, i avui no és així. Ni a les famílies ni a les empreses se’ls
ocorre discutir que el primer que han fet, les empreses pot ser
ERO, ajustaments pressupostaris; les famílies, tal vegada
qualque membre quedar sense feina i fer els ajustaments, però
el primer que han fet és intentar quadrar el seu pressupost, el
primer, per salvar la família o salvar l’empresa. I això és la base
de la discussió d’aquests que tenim aquí, que el Pla d’equilibri
financer és el primer per poder intentar parlar d’allò que hem
fet.

Ens jutjarà, del que crec que som responsables és del perquè
hem pres les decisions a cada departament de fer allò que hem
fet, absolutament responsables i per això se’ns judicarà i se’ns
criticarà, com és lògic, però que ho havíem de fer no és
qüestionable. Si encara ens qüestionam per què ho havíem de
fer, malament anam. I si no s’accepta el deute que hi havia
pendent, que haurem de pagar, com el que hi havia pendent
quan l’anterior executiu va arribar, encara que podem comparar,
també estarem parlant i parlant per a no res. Del que se’ns ha de
judicar és de com en sortirem, de què haurem de fer i
evidentment dels costos que això implica.

Els que pensam que no hi ha alternativa a no fer això per
poder salvar el gruix que això sigui així, que el sistema educatiu
funcioni, jo diria que raonablement bé, amb tots aquests
programes i amb tots els problemes que hi ha i amb totes les
discrepàncies que hi ha, és el que realment és el fons del debat,
però que s’havia d’aplicar aquest pla crec que no hi ha
alternativa. I em remet sempre a les comparacions d’altres
comunitats de distint signe polític que apliquen mesures iguals
o més difícils que aquesta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica i pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. De tot el que he sentit aquí
he de dir que nosaltres som conscients de la situació econòmica
per la qual travessa la nostra comunitat autònoma, el nostre país,
ben igual que gran part del món i de tot el sud d’Europa
sobretot, a causa del nostre sistema econòmica i a causa d’açò,
que el sistema econòmic que hem tingut, estam poc més o
manco en aquesta situació ara tan penosa.
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Nosaltres, no pensin que tancam els ulls a la nostra part de
culpabilitat, però només a una part d’aquesta culpa. Què érem
nosaltres que governàvem quan va començar la crisi? En efecte,
però el sistema econòmic i financer sobre el qual se sostenia la
nostra societat i el que trontolla ara, no ho hem tot solets. Els
anys de govern del PP també van tenir les seves conseqüències
i sobretot en aquestes illes, on va governar molts d’anys, i tant
de bo en el seu moment haguessin quadrat també el pressupost,
el 2007, cosa que vostè ha reconegut i que no van fer. Jo aquí
tenc números, perquè clar hem anat recuperant ja números, no?
Com nòmines, per exemple, que no hi eren i que es van haver de
posar després, el 2008, com 35.790.000 euros. O en concerts
d’educació, 20 milions d’euros que s’havien posat en acords que
es van assolir el maig del 2007 i que es van posar el 2007-2008,
comprometent, que no eren en el pressupost del 2007, etcètera.
Vull dir que si nosaltres començam a cercar factures i demanant
també en trobaríem del 2007, em cregui, bé, sabem que
existeixen. I que les anirem traient poc a poc, vull dir que no es
preocupi que no són vostès angelets.

I, Sr. Conseller, el que passa és que avui parlam del Pla
econòmic i financer i des del moment que es va aprovar a ara
han passat més coses, no només aquest pla econòmic, sinó
també els decrets de l’Estat, com vostè ha comentat, el 20/2012,
de mesures urgents sobre estabilitat pressupostària, i també el
Decret Llei 5/2012, de juny, de mesures urgents en matèria de
personal i administració, etcètera, vull dir que han estat,
diguéssim, retalls sobre retalls i per açò vostè no s’ajustava
només al Pla econòmic i financer, com nosaltres li demanàvem,
sinó que ha anat un poc més enllà també i que li agraesc.

Però, com dic, açò no és un debat pressupostari, sinó que
parlam i jo he volgut introduir a la primera intervenció, parlam
també de persones, de drets de persones, i aquestes retallades
crec que han significat també uns retrocessos socials, laborals,
econòmics. Què passa, per exemple, amb el dret de la
negociació colAlectiva, que ha passat per part dels treballadors,
treballadors laborals, els diàlegs amb els sindicats? Crec que
s’ha carregat la part més penosa d’aquesta crisi damunt els
assalariats i alguns han perdut el seu lloc de feina, d’altres han
empitjorat les seves condicions. En el cas del professorat, els
sindicats ja ho han denunciat, han denunciat que les mesures
podien tenir fins i tot conseqüències que perjudiquessin la seva
salut, i per açò jo li vull demanar també quines troba, a part del
números aquests freds, quins troben, quins efectes han pogut
tenir sobre el professorat les normes aquestes sobre jornades i
horaris del personal funcionari al servei de l’administració
general, que es van adoptar des del Pla econòmic i financer? I
quins han estat els efectes també que han produït les normes
sobre baixes i d’IT del personal funcionari que han anat malalts
a la feina? I tot, vostè ha dit que s’havien estalviat amb tot açò
uns 2 milions d’euros; jo volia saber si aquests 2 milions si
realment ha valgut la pensa aquest estalvi damunt el patiment
que hi ha hagut per part del professorat, dels treballadors en
general de l’administració.

Avui sortia a un diari que els retalls educatius equivalen a la
pèrdua que hi ha hagut aquests darrers, en total, la pèrdua, s’ha
calculat en 61.700 professors ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

..., jo volia saber, si vostè sap ... -gràcies, Sra. Presidenta-, a
quants podrien equivaler aquestes retallades a la nostra
comunitat autònoma, perquè jo ja he perdut el compte
francament.

Però bé, no vull acabar sense dir que aquestes mesures per
tant no només tenen efectes damunt el professorat, també és
sobre l’alumnat, aquest alumnat que té més dificultats, com hem
parlat ja altres vegades i per tant no hi insistiré. I que entre tant
jo he vist que sí que hi havia doblers per a altres qüestions, per
al tractament integral de llengües, per a concerts de batxillerat
i FP que tal vegada no feien falta perquè hi ha prou places a la
pública, o escoles que segreguem, no hi vull insistir perquè ja
tendrem ocasió també, dimarts em pens, en el plenari de
continuar parlant d’aquests temes.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Doncs, efectivament, com vostè diu, al final ja tendrem
ocasió dimarts de comparar xifres i estic segur, estic segur que
em guanyarà, estic segur que em guanyarà perquè, evidentment,
que reconeix que no som angelets, jo sí ho som de segon
llinatge, perquè crec que vaig nàixer el dia abans de l’Àngel i
per diferenciar-me d’altres rafels em posaren Rafael Àngel.

Però feta aquesta broma, dir-li que dèficit en capítol 1 a
partir d’ampliable, des de l’assumpció de la transferència l’any
98, sempre; vostès i nosaltres i ara justet, justet, i pot ser que el
2013 n’hi hagi. Però no em compari, no ho poden comparar,
perquè, com deia Thompson, quan un fenomen s’explica amb
números és que ja sabem alguna cosa d’ell. Per tant, primera
dada que li recordaré, les vegades que faci falta, perquè
l’evidència es converteixi en una prova irrefutable de caire
científic, és que de 1.750 milions a llarg termini, trobats en
deute, dels quals en són culpables tots els participants fins al
2007 en aquesta comunitat, en quatre anys passàrem a 3.500
milions. I no és el mateix 1.750 a llarg termini que 3.450, en
total, li pot descomptar ..., aquestes xifres són consolidades.
Punt 1.
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I podrem discutir, evidentment que no estaven
pressupostades segons quines qüestions, perquè hi havia acords
en concerts de batxiller, que, per cert, la consellera Galmés va
dir que immediatament llevaria l’any següent i se’n va anar ella
abans dels concerts, els havia de llevar, ho va dir als directors de
pública, no es preocupin que llevaré els concerts de batxiller.
No ho ha fet, ni ho faran, perquè són fons sostinguts amb fons
públics, això era per motiu dels acords de concertada tancats el
maig, l’abril del 2007.

I si em parla de marrons, el primer que vaig trobar va ser el
2003, un acord, amb una carta del conseller Pons, al president
dins el meu calaix de la Direcció General de Planificació, còpia,
on un acord de millora de l’ensenyament concertat, tancat l’abril
del 2002, va anar a Consell de Govern i no va tornar, i va ser el
primer que va trobar aquest servidor quan va arribar, vaig dir:
quin marró. Aleshores, l’arreglarem el febrer del 2004 per valor
de 18,5 milions d’euros, d’una cosa que tothom va firmar i es
pensava, el Sr. Estarellas hi era aleshores, i no hi havia ni un
euro. Però de tot això en parlarem dimarts, quan vulgui, perquè
en xifres de deute em superarà, guanyarà, ja li dic per endavant.

I no li parl dels 1.000 milions dins les factures no
bancaritzades, ni comptades on eren, total 6.000 milions. Per
tant, en xifres les que vulgui, guanyarà, estic, no vostè, que no
en té cap culpa, amb tot el meu respecte, però sí qualque dia ens
posarem d’acord amb les xifres, que vengui la Intervenció
d’aquesta comunitat, que venguin els serveis de supervisió i
tanquem aquest debat, yo debo más y tú debes más y tu más, i
no, vostè, no, oblidem-ho, tots ho devem perquè ho pagam entre
tots.

Dit això, i que li repetesc, el capítol 1 sempre ha estat
ampliable i la part que pertoca de concertada també, tot i que és
molt més tancat perquè va per mòduls, la concertada va per
mòduls i quan no hi ha més, no hi ha més, ens anam al que fa
referència, que m’ha comentat en aquest cas, que lògicament
cada any hi havia el capítol 1; però és que llavors es podia
cobrir, llavors es podia cobrir, perquè som a una època que cada
any, rebostejant a totes les conselleries sense cap problema
complíem, excepte el llarg termini emparaulat; però és que ara
és que no cobríem, començàrem a deixar de pagar. Si no record
malament, tenim rècords com que l’ib-salut és un dels principals
deutors d’Endesa, es troba entre els deu pitjors clients, perquè
varen decidir deixar de pagar el llum, i com que no es pot tancar
el llum en els hospitals, varen estar segurs que es podia
mantenir el llum i no pagar, això és una idea seva. I així,
d’altres que li contaré que surten d’aquest àmbit, però en gestió
econòmica, és que no som jo que he de fer aquestes
comparacions, jo les he de fer dins l’àmbit de l’educació i amb
responsabilitat a les mesures que feim i que, lògicament, hi ha
gent que en pateix i que seria millor per al sistema disposar de
més docents a qualsevol dels seus àmbits, evidentment, però
docents que puguem pagar i no amb càrrec a dèficit d’allò que
no puguem pagar. De proveïdors que els devem. De programes
des del 2010 que tenc aquí, des del 2010 hi havia programes
com PROA i reducció d’abandonament que s’han pagat ara,
eh?, s’han pagat 337.206,75 dia 28, això encara el primer. I així
li vaig sumant fins a 1.311.000 de la primera part
d’endarreriments que duim, 10 i 11. Però en qualque moment
acabarem, acabarem per pagar a tots. 

Però quan vulgui comparem què devíem, com gestionàvem
i com cobríem, sobretot com cobríem perquè podíem cobrir,
podíem cobrir pressupostàriament, i vostès a l’inici de la
legislatura 7 i 8 podien cobrir, però 8, 9, 10 i 11 no podien
cobrir, ni es podien endeutar. I, sobretot, varen intentar tres
vegades presentar un pla d’equilibri econòmic financer i els
varen suspendre. La Sra. Salgado els va suspendre, els va
suspendre el pla d’equilibri econòmic i financer, i a nosaltres
ens el va aprovar la mateixa ministra, alguna cosa devíem fer
bé. Però si tampoc això no és una prova evident i empírica ja ho
discutirem més dimarts.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula el Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer lloc jo li
he demanat els documents que vostè ens ha ofert al principi de
la sessió. Llavors queda en el Diari de Sessions i pareix que ens
donen més papers dels que... Si és que ens els donarà jo li ho
agraesc, però, clar, els hi demanat perquè vostè els ha ofert i
perquè si no a vegades tothom diu que està d’acord a donar
transparència i informació, però ja li dic jo que el tema de
liquidació pressupostària i de seguiment de despesa l’has de
demanar, no és que sigui tan bo de fer i aclarir, ni, quan se’t
dóna, se’t doni la versalitat, que informàticament no té cap pega
ni una, perquè sigui realment aplicable. Per tant és bo de fer,
vostès, els anteriors i els que hi havia darrere.

Perquè a mi m’agradaria molt que hi hagués un dia un pacte
sobre la història quina era, i té raó vostè que hi havia un
moment econòmicament que ho permetia, un altre en què varen
caure en picat els ingressos i en el qual l’oposició, per exemple,
demanava el doble de despeses de les que estaven fent, i en
canvi el Govern promet coses en el programa electoral i fa les
contràries. Si un dia acabam escrivint el que feia cadascú en
cada moment jo estic per signar-ho. I després discreparem de
com gestionar, la discrepància, i jo seguiria fent unes coses,
vostè no les faria, però estaria bé per rigor saber on era cadascú,
perquè quan es baixava un interí era un desastre, encara ara es
diu; el PP protestava i venia a dir que no podia passar això, que
llevant dos cotxes oficials podrien posar dos interins i dos més;
vostès n’han llevat sobre els llevats. 

Vostès han llevat en educació, no ho havien dit, que
baixarien aquest centenar de milions d’euros en educació, això
no ho havien dit mai, no ho havien dit mai. Demanaven molts
més doblers en educació, any rere any, quan havien caigut els
ingressos en picat i estaven a les liquidacions. El Sr. Tadeo ho
deia cada dia: “Vostès no poden anar enlloc, cauen els
ingressos”, però quan venia la part de despesa, sobretot
educació, sagrada, hi havia d’haver molt més, en universitat, en
recerca... Home, ho explicaríem un dia, perquè continuam
parlant en universos paralAlels i, clar, les paralAleles no es troben
ni a l’infinit, i per tant és complicat, això, per punts de trobada,
jo trob que els punts de trobada almenys en la història; llavors
els punts de divergència respecte de cadascú com gestionaria la
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diferència. Aniria bé, jo crec que aniria bé. Ho veig enfora, ho
veig enfora.

Però en tot cas hem parlat molt de les conseqüències de les
mesures d’estalvi quines eren; aquesta baixada del 10% en
capítol 1 vol dir que hi ha moltíssima gent que rep pocs doblers,
uns han anat a ca seva i els altres han rebut menys doblers per
al dia a dia, i jo, més que ja dels doblers, si vostè n’està content,
també li deman per les persones: aquests nombres que ens ha
donat en euros ens els pot dir en persones?, i quantes persones
fa comptes que..., perquè li tornin quadrar els dos
quadrimestres, quan ens digui aquests euros que ara li quadraran
dins el 2013, em pot dir quantes persones són?, perquè estam
parlant ja de centenars de persones que estaven fent feina l’any
2010 en educació i avui no hi són. 

I en això amb vostè ara no farem l’anàlisi macroeconòmica
del que representa tot aquest trull; centrem-nos en el tema
d’educació perquè té conseqüències de tot ordre, i un d’ells és
de futur, també, de futur en tots els sentits, perquè estam parlant
de les conseqüències de les mesures sobre el pressupost i
m’agradaria saber les conseqüències d’aquest pressupost sobre
la societat i sobre el futur. I del futur vull parlar d’una cosa. Sr.
Conseller, jo si no li ha de provocar spleen, mesclat amb
Baudelaire, si el repassa, li deixaré el setè programa d’estratègia
de recerca i innovació de l’Estratègia de Lisboa que acaba
enguany, ja, i aquest cofoisme crític o matisat que vostè
expressa sobre les nostres dades de recerca voldria pensar que
quan l’acabi de llegir s’haurà acabat. Les paraules que utilitza
sobre..., “no, tenim cosetes que a mi em satisfan”. Llegeixi com
Europa s’ha de tornar a colAlocar dins els nínxols de creixement,
quines són les estratègies per garantir el futur de la Unió
Europea, llegeixi Lisboa i miri els seus nombre, els nostres
nombres, els històrics. Però és que vostès se n’ha anat per
avall!, vostè se n’ha anat per avall! Per tant jo com a mínim
començaria sempre, com vostè deia amb una idea cristiana,
doncs miri, també, amb cops al pit, perquè treure pit amb
aquests nombres no ho faria, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vaig acabant, Sra. Consellera. No m’ha explicat..., perdoni,
perquè les cessions de crèdit jo entenc que bestretes per part
dels ajuntaments vostès les pagaran a partir de l’IBISEC en
capítols 7 a mesura..., o vostès assumiran els endeutaments...; la
fórmula clàssica. Això no m’explica els 10 milions del capítol
8 seu, d’actius financers, i aquest és el que m’agradaria que
m’explicàs, ja que té una conseqüència directa sobre la
liquidació que tendrà, i m’agradaria que me l’establís.

I li faré una pregunta directa que, com que no la tenc aquí,
no sé si me la podrà respondre però jo li ho agrairé molt i
donaria un valor afegit a aquesta comissió, com a mínim per la
vessant del nostre grup. Vostè es veu amb coratge amb aquest
finançament i amb aquestes propostes d’assumir totes les
despeses educatives que tenen en aquest moment les
administracions locals, Sr. Conseller? Vostè creu que podrà
assumir i mantenir amb aquests nombres totes les despeses que
avui tenen els ajuntaments i que segons l’esborrany de la Llei de
règim local carreguen damunt vostè sense aportar-li un cèntim
addicional? Perquè em parla de 0 a 3, em parla de moltes coses
a l’entorn de l’educació i jo em deman si aquest míssil el té
orientat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Ja em repassaré Baudelaire i qualque altre text important.

Jo no trec gens de pit amb les xifres d’R+D+I, eh? No, jo li
he dit allò que podem fer, allò que ens hem trobat, algun
desgavell; no és en R+D+I, però en tot allò que envolta
bàsicament la direcció, que està íntimament lligada a recerca
dins l’àmbit de la universitat, transferència de coneixement i ara
que assumirem el servei d’innovació, perquè a l’estratègica cap
a l’horitzó 2020 lògicament dins el marc 1420, que és el que
estam treballant perquè ja aquest programa s’acaba, lògicament
que sí que en traurem, de pit, i per això lluita. Ara no en treim,
de pit, ara feim allò que podem però no treim pit, jo no trec pit;
dic allò que podem fer, alguns programes que hem rescabalat,
algunes iniciatives importants amb alguns dels centres
bàsicament del Parc Bit, i amb algunes iniciatives, però no hem
tret gens de pit.

Sí que tenc molt clar allò que lògicament dins la
Conferència de Lisboa ja es plantejava i que no hem complit, no
ho acabam de complir mai, i dins les modificacions que ja
planteja per al 2020. Però amb Pla de ciència (...) realment el
que li dic és que crec que tenim una oportunitat de desenvolupar
cinc línies, que vostès en proposarien d’altres, i que les cinc que
hem anat a tocar amb el director de l’àrea d’investigació, que
ens ha polit i ens ha ajudat, perquè és un català que realment ens
coneixia i ens ha orientat abans de presentar documents i que hi
tornarem, sí que creim que tenim oportunitat de finançament
important de grups d’investigació, de línies de treball i sobretot
també de transferència i d’implicació d’entitats no estrictament
universitàries ni de l’àmbit fins i tot del Parc Bit.

Per tant això li assegur que almanco ens arribaran a conèixer
per com serem de pesats, i comptam amb alguns contactes
importants que creim que tenim ben enfocats en aquest tema.
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Segon punt. Respecte de tota la referència que ha fet primer,
jo també l’hi signaré; tard o d’hora l’hi signaré que en un
moment un demanava, l’altre deixava de demanar, mai no basta,
els pressuposts d’educació no han de baixar... Evident, hi estic
totalment d’acord. Quan vostès també acceptin que el que ens
digueren que trobaríem no ho hem trobat. Sí, no ens varen dir
mai que ens trobaríem 6.000 milions. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, d’acord, idò deu ser que jo no ho record. Vostè és un
veterà en aquesta casa i jo no, i no li faré el contrari, déu me
n’alliberi.

I quant al darrer míssil, no, això sí que està..., vostè l’ha
definit com a míssil. La llei que planteja la reforma de
l’administració i l’assumpció de les competències no pròpies,
que en diuen, per part de l’administració que la tengui, això és
un tema que ens preocupa i molt, i el finançament més. Jo
mateix a conferència sectorial, pot consultar les actes, vaig
demanar quin dia tendríem algun debat sobre finançament i
sobre estratègia 0-3, claríssim, a la conferència sectorial
perquè..., fa estona, a més, abans que es plantejàs aquesta
reforma. En segon lloc, que no es planteja d’avui per demà, tot
i que ja hem comentat en més d’un consell de direcció la
possibilitat d’establir dos tipus de grups de feina, un amb la
FEM i l’altre, per allò que els pertoca també i per sensibilitat
que tenen els consells insulars, especialment qualcuns, en
l’àmbit 0-3 i en pla d’ajudes d’adults, etc., però en aquest tema
sí que hi estam i molt.

Jo supòs que al final aquesta llei..., està prohibit per llei, no?,
que t’assignin competències o que te les tornin sense
finançament. Cap inconvenient que arribem a gestionar 0-3 i
que gestionem la part que pertoca d’adults o de..., bé, i d’escoles
de música, municipals o no, aquí també haurem de discutir fins
on tenim l’obligació d’agafar l’administració autonòmica
escoles de música que s’han creat per iniciativa municipal. Però
és igual, haurem de parlar de tot, i si no tanmateix vostè m’ho
recordaria i jo no m’ho perdonaria, és a dir, qualsevol tipus de
competència impròpia a l’àmbit educatiu que ens vendria, si
amb la nova llei de reforma de l’administració local ens pertoca
l’haurem d’afrontar. Lògicament amb el pressupost que tenim
no hi podem fer front, per tant és un debat que hem de tenir la
FEM, la Federació de Municipis, o la FELIB en el nostre cas,
els consells insulars i nosaltres.

També és ver, vostè ho sap, que ens podríem obrir d’altres.
Això implica que ens arribaran a transferir els centres d’infantil
i primària? No s’ha plantejat, però això és un debat que vostè
coneix i que segur que tendrem temps de parlar-ne molt més. 

I després em demanava respecte a capítol 8 els 10 milions.
L’explicació exacta, perquè a vegades ens..., de gestió d’actius,
li faré si em permet l’explicació exacta en Secretaria General i
en referència a aquesta gestió d’actius, perquè jo exactament no
li puc donar la resposta en aquest moment.

I quant als papers que m’havia dit li repetesc que els
afinarem, perquè aquí hi ha notes passades, actualitzades, però
que pareix que no es compleixen i es compleixen, és a dir,
estarà a la seva disposició el document que maneja la directora
Pizà, que forma part de la comissió permanent de seguiment del
PEF dins el Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Ana María Aguiló i Garcías per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, miri, jo era una
d’aquestes persones que la passada legislatura demanava més i
més i més professors, però és que jo tenia entès que hi havia
brotes verdes. Clar, si hi havia brotes verdes, si a mi
m’haguessin dit “mira, atura, reduïm les conselleries, reduïm els
directors generals, reduïm el parc mòbil, no augmentem en
3.000 els funcionaris de la comunitat autònoma”, jo crec que
m’hagués aturat de demanar més i més professors, perquè
m’hagués adonat del calat i de la importància de la crisi
econòmica. Però si constantment m’estaven negant la crisi
econòmica i m’estaven dient que hi havia brotes verdes, que
gràcies a la baixa d’entre un 5 i un 10% no ens preocupàssim
que hi havia brotes verdes, evidentment sempre cadascú agrana
cap a ca seva, i jo com a mestra evidentment demanava una
baixada de ràtios, més professors interins, etc., etc., etc.

Per altre lloc no tot eren bones notícies. Jo ara llegiré unes
declaracions que diuen: “Els centres educatius es veuran
condicionats per les retallades pressupostàries en educació, la
forta reculada en la formació permanent del professorat, la
reducció de les plantilles i l’eliminació de places amb el
consegüent augment de les ràtios”. Qui creu que deia això en el
2010? Repetesc: “Els centres educatius es veuran condicionats
per les retallades pressupostàries en educació, la forta reculada
en la formació permanent del professorat, la reducció de les
plantilles i l’eliminació de places amb el consegüent augment de
ràtios”. Idò miri, això ho deia ni més ni manco que un informe
d’UGT-FETE Ensenyament. UGT es referia també als
pressupost socialistes per a l’any 2011; textualment deia: “Són
uns pressuposts austers, que atenen el clam del mercat en
detriment dels ciutadans i del progrés social, retallant-se els
diners destinats a la sanitat, als serveis socials, a l’educació, a
les infraestructures, a la indústria, a l’energia i al turisme”. 

El partit que estant al Govern va dur a terme el maig del
2010 la major retallada dels drets socials durant la democràcia,
entre altres coses va congelar les pensions per primera vegada,
ara resulta que s’ha erigit en el defensor de l’estat del benestar,
com si ningú no tengués en compte o en ment el seu passat més
recent. 

Ara crec que ja que hem començat i que ja duim dos anys
quadrant els pressuposts, ara crec que és important o creim que
és important des del Grup Parlamentari Popular la necessitat
d’arribar a un acord i a un consens en matèria educativa. Hem
iniciat una ponència sobre el pacte educatiu. El fòrum ha estat...,
o bé, en seu parlamentària ho vàrem aprovar tots els grups
parlamentaris a proposta del Grup Parlamentari Socialista,
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establir un pacte educatiu en seu parlamentària. Més que un
pacte educatiu diria les directrius per passar després a la
conselleria el que aquí s’havia parlat, o es parlarà. 

Tots sabem que els productes de les reformes són mínims a
curt termini i que la societat ens demana una persistència en el
model, un model efectiu i realista i sobretot producte de la
reflexió sobre el que ha ocorregut en aquests darrers vint-i-cinc
anys. Crec que és del tot necessari unes mesures de reducció i
estalvi, les que està prenent aquest govern, o aquest govern
autonòmic. 

Miri, Sr. Conseller, crec que és molt important haver fet
aquestes mesures d’estalvi de l’any 2011, de l’any 2012. Una
vegada que hem fet aquestes mesures d’estalvi creim que allò
important és arribar a un pacte, arribar a un consens, arribar a un
model educatiu propi de les Illes Balears, i vostè quedarà amb
la boca oberta quan li digui que els altres partits ens han dit que
no, que no volen fer feina. Jo crec que aquí el problema de fons
és que no volen fer cap tipus de feina; és a dir, li demanen, a
vostè, que vengui aquí, que ens parli de les mesures d’estalvi, i
una vegada que ens ha parlat de les mesures d’estalvi, que
vostès han equilibrat el pressupost, posen com a excusa que les
retallades no són possibles donar un pacte educatiu, vull dir, i
simplement és això. 

Jo crec que és important, a partir d’aquesta reducció, a partir
d’aquest equilibri, crear un model educatiu de futur, un model
amb una potent base i forta convicció política de futur.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

No, no he d’afegir res, gràcies. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

2) Compareixença RGE núm. 3630/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre el Pla per
a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi
2012 (VII).

Idò passam a la compareixença RGE núm. 3639/12, i té la
paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral sense
limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Bé, respecte del que hem comentat quant al que faria a la
compareixença, l’aplicació estrictament del Pla d’equilibri
econòmic i financer de les Illes Balears respecte del document
que els he presentat, l’aplicació d’aquest pla després en el que
fa referència a l’àmbit de cultura no té el calat que té respecte a
educació per mor de..., si vostès llegeixen el pla trobaran que jo
ja els he donat el recull del que feia..., el resum de tot allò que
era més important, i lògicament quant a nombres referits a
capítol 1 i transferències de capítol 4, etc., lògicament això no
està recollit dins el Pla d’equilibri financer. 

És a dir, o tenim un altre debat de pressuposts i de retallades
o d’ajusts pressupostaris, o el que és estrictament l’aplicació -
per això els deia del que (...) la seva compareixença- idò
realment els nombres no són així. Jo els diria que en línies
generals sí que hi ha hagut una reducció de transferències,
evident, perquè així ho suposen les aportacions i fundacions,
amb estalvis en aportacions a fundacions, consorcis, etc., de
devers 500.000 euros. Hem hagut d’ajustar, per exemple,
transferències, a pesar que en aquest cas les hem augmentades
en un cas complicat com és el manteniment de l’Orquestra -jo
li pos casos importants, després podem detallar si vostè...-, però
el que són estrictament tots els retalls que aquí hem aplicat no
afecten especialment, com mesures que poden ser que per
funcionaris de l’àmbit de cultura es treballa en tot el tema
d’incapacitat laboral, o tot allò de productivitat o d’hores extres,
o de passar de 35 a 37,5 hores. Són aspectes que afecten tots els
funcionaris de la comunitat autònoma. Sí que fins i tot quant a
capítol 4 fa referència sobretot a mesures de contenció, i sí que
és ver que en el debat pressupostari es va posar de manifest el
que suposava uns estalvis globals de devers 1.680.000 euros
dins l’àmbit del departament de Cultura.

Per tant en línies generals sí que és ver que després hi ha
hagut en casos concrets, com la supressió del Consell de la
Joventut, l’estalvi de 151.000 euros, el que fan determinades
subvencions a entitats locals, estalvis de l’ordre de 110.000
euros, però són subvencions que ja estaven dins l’àmbit
pressupostari d’allò que la Conselleria d’Economia ens podia
dir que era el màxim que podíem destinar a les àrees
programades. I si feim referència a llocs de feina, també m’ho
comentaven abans, sí que hi ha hagut una reducció
d’amortització de cinc llocs de treball dins l’àmbit d’ib-jove i
després onze més si tenim en compte el tancament de l’alberg
de la Platja de Palma i d’algunes vacants que hi havia en el
campament d’Alcúdia per excedència de treballadors.

En altres àmbits, és ver que deixàrem de pertànyer a
l’Institut Ramon Llull, hi va haver una aportació a l’Institut
d’Estudis Baleàrics. I també hi va haver una reducció per part
del la fusió del COFUC i de l’Institut d’Estudis Baleàrics, on se
va passar també degut a la reestructuració de 24 treballadors
laborals a novembre de 2011 fins als 17 actuals, bàsicament sis
llocs de feina. I ja li dic, li detall cada un dels efectes de
l’aplicació en concret de la reestructuració dels departaments
que li he comentat, per la qual cosa les mesures d’aplicació
estan explicades a la intervenció i la resta són previsions que no
disposarien d’aquest pressupost i no tant de l’aplicació d’aquest
decret, perquè a mes de juny ja s’estaven complint en base en el
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pressupost del mes de gener, les principals mesures d’estalvi
dins el departament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes. Per
tant, demanaria si volen que facem un recés? No? Podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o pot contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas i Socias, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. He estat temptat
de demanar els 45 minuts, però m’ha semblat una crueltat
innecessària per a tots. He vist cara d’alleujament. 

En primer lloc, Sr. Conseller, vull agrair la seva presència i
la de tot el seu equip en aquesta comissió. Venir a les
comissions del Parlament per tal d’informar sobre la seva tasca
de govern als diputats, als propis i sobretot als de l’oposició, és
una contribució necessària a la qualitat democràtica, una
servitud del sistema parlamentari. Cert és que es prodiga poc en
compareixences, ens té un poc a pa i a aigua. Aquesta mateixa
que avui tractam es va solAlicitar el maig del 2012 i s’ha
concretat el març del 2013, és a dir, deu mesos, deu mesos en
política i en aquest món són quasi una eternitat. Però això no ha
de ser obstacle avui, com li dic, per agrair-li que sigui aquí.

He de fer també un comentari i és que estic content de no
tenir memòria històrica de política activa. Del món que vénc no
és habitual que els directius que entren puguin estar un any i
mig donant la culpa als directius que han sortit. Això dins el
món real, dins el món de l’empresa normal seria una catàstrofe.
Quan es canvia un equip directiu és perquè l’equip directiu que
hi havia no satisfà als ciutadans o als propietaris, i el que entra
és per solucionar tot el que s’ha de solucionar, no per passar-se
mitja legislatura culpant els que han sortit.

En segon lloc, Sr. Bosch, permeti’m que comparteixi amb
vostè  -crec que el tema de cultura és un tema sempre espinós-
el meu desencís i la meva frustració. Vaig pensar ingènuament
que podria aportar un petit gra d’arena a la cultura, al fet
cultural, a la construcció cultural del meu petit país, des d’una
institució certament allunyada de la cultura del seu petit país.
Des de l’oposició només puc tenir l’esperança que algun dia les
institucions, inclosa aquesta, i les persones que són les
institucions, que en definitiva són persones, s’esmercin a
construir un poble més culte. I també cal que deixi constància
a través de les meves intervencions, de les meves pròpies
conviccions. 

Perquè, sap, Sr. Conseller?, jo crec en la cultura, crec que
una societat més cultura serà més rica, més pròspera, més
conscient, més respectuosa. Crec que fins i tot en la
discrepància, les persones cultes poden parlar, poden parlar i
escoltar-se. Escoltar-se i destriar allò que és important d’allò
que és banal. Fins i tot, entendre’s si cal. Contràriament, de la
ignorància només podem esperar la discòrdia i la dissort, perquè
els arguments dels ignorants solen basar-se en la intolerància i
en la violència. L’educació i la cultura, dues de les seves
responsabilitats de govern, són els fonaments sobre els quals pot
créixer una societat justa, solidària i democràtica. Tot allò que
puguem fer per l’educació i per la cultura no serà estèril per
millorar la convivència, per fer millors les persones. 

En tercer lloc, permeti’m una reflexió que no li és favorable,
i cregui’m que em dol, perquè tant cert és que no he vengut a la
política per fer amics, com que tampoc he vengut a la política
per fer enemics. Parlaven aquells que abans de les eleccions
teníem en matèria lingüística, fins i tot educativa, la duresa del
Sr. Delgado, que en alguna ocasió sonà com a conseller
d’aquestes matèries. El president Bauzá, però, ens reservà una
alternativa més severa, tanmateix ningú no sospità que volgués
malbaratar la seva solvència pedagògica pel descrèdit, tot per a
un guany tan petit i efímer. Diuen els que pensaven conèixer-lo
que vostè no era així, la realitat els desmenteix. El seu tarannà
poc tolerant, ocult rere unes formes correctes que últimament en
els plens, de vegades freguen la descortesia, s’ha posat de
manifest en la seva actuació envers els llaços i els enllaçats, fins
el punt de legislar contra algunes llibertats del tot inofensives,
excepte per a l’orgull o per a l’autoritat dels qui comanden.
Tanmateix, és evident que vostè i jo no parlam del mateix quan
parlam de llibertat. 

Sé que en allò que fa referència a la cultura, les
competències estan en gran mesura transferides als consells
insulars, unes institucions ara mateix ben allunyades de
qualsevol esforç per fer costat a la cultura, insensibles al món
cultura. No podria ser d’altra manera, vostès no hi creuen, en la
cultura, vostès no hi creuen, en la llengua pròpia, vostès no hi
creuen, en una educació pública de qualitat per a tothom. A
vostès els molesten els ciutadans que expressen la seva
discrepància. Tanmateix, un conseller de Cultura del Govern
balear, a més de gestionar les poques coses que en matèria
cultura són de la seva directa competència, hauria de ser
l’instigador de polítiques culturals d’àmbit interterritorial, el
promotor de projectes culturals interinstitucionals, l’aglutinant
de la dispersió.

Pel que fa a allò que vostè hauria de gestionar, no m’hi
estendré massa perquè no tendré temps, només a tall d’exemple
mencionar que per raons ideològiques, no econòmiques,
sortírem de l’Institut Ramon Llull, una finestra que permetia als
nostres creadors guaitar al món exterior. Recordar-li per si se
n’ha oblidat, que unes setmanes abans a la basílica de Sant
Francesc, vostè mateix en cantava lloances, de la nostra
pertinença a l’Institut. Unes setmanes després va canviar de
discurs i va defensar una cosa i la contrària en poc espai de
temps.
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La Biblioteca Pública de Can Sales arrossega un caramull de
deficiències que no arriben a arreglar-se. La Llonja, un edifici
bellíssim, històric, està tancat al públic, tancat excepte per fer
una exposició que en la meva opinió és negligible per innòcua,
en un artista que sempre torba i sempre provoca sensacions, i
això també sense saber-ne el criteri amb el qual fou elegida
aquella i no una altra.

L’Espai Mallorca, una altra finestra al món exterior, en
aquest cas a Barcelona, s’ha tancat sense que vostè hi hagi
intercedit. Aquí mateix vostè es va comprometre a parlar amb
els consells per tal de transformar l’Espai Mallorca en l’Espai
Illes, ajudar el gremi d’editors i el conjunt de creadors i que no
fos inútil l’esforç i la feina de tots aquests anys. Deixa tota la
promoció cultural en mans de l’Institut d’Estudis Baleàrics, que
malgrat la bona voluntat dels gestors, sempre ha tengut un
marcat caràcter provincià. 

Vostè parlava de l’Orquestra. A l’Orquestra hi ha un nou
director i encara no sabem per què se’n va anar el director
Brotons. Alguns diaris insinuaven que el nou director era una
imposició de qui pagava el seu sou, un grup hoteler o uns
hotelers. Seria la primera vegada que fessin una cosa a canvi de
no-res.

Sr. Conseller, en matèria cultural, excepte aplicar
l’austeritat, retallant on no hi havia o hi havia poc per retallar,
ha fet ben poca cosa, i en aquesta precisió som generós. Tal
vegada en un temps en què tothom fa malbé allò que governa,
és millor el desgovern de no fer res, pot ser. Tanmateix, ha
obligat que la cultura no només afecta els ciutadans com a
receptors o els creadors com a generadors, sinó també una petita
indústria, la indústria cultural, que per culpa de la seva política,
la del seu partit i la dels seus companys d’altres institucions
insulars, està a punt de desaparèixer. Moltes petites empreses ja
han hagut de tancar, altres són a punt de fer-ho i cap país no pot
permetre’s la destrucció d’aquest teixit. Cap societat no pot
prescindir dels seus recursos culturals.

Sr. Conseller, quan s’ajunten l’escàs interès, un pressupost
insuficient i poques competències, s’esdevé la incompetència.
En qualsevol cas, la societat, el nostre grup i jo mateix,
esperàvem molt més de la seva gestió cultural...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Dos minuts i acab, o menys...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té trenta segons.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Per la seva formació no pot ser indiferent, ni pot restar
impassible davant d’una situació d’inactivitat que ens
empobreix, que fa recular els guanys aconseguits. La crisi és
real i les estrictes mesures d’estalvi que s’han aplicat han
proporcionat al poder l’excusa per eliminar tot allò molest, tot
allò incòmode. I per al poder la cultura és incòmoda, perquè la
cultura no són només els escriptors i els artistes plàstics, aquests
només són la part visible de l’iceberg cultural, una gran
quantitat de persones i entitats han resultat perjudicats, persones
i entitats d’una abnegació envejable, perquè treballen la part
més ingrata, la menys reconeguda, però imprescindible.

Ja acab, amb vostès totes aquelles persones i institucions que
fan feina en el camp de la investigació de la història local, de la
premsa local, en definitiva, totes aquelles que de les seves
activitats no treuen rendiment, perquè s’adrecen a àmbits reduïts
o no poden autofinançar-se, han desaparegut o estan a punt de
fer-ho.

Sr. Bosch, li queda mitja legislatura escassa, aprofiti-la per
impulsar en un sentit ampli la cultura d’aquest país, perquè
aquest petit país li ho agrairà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Començaré
seguint l’ordre, després passaré a les referències personals i
acabaré amb els projectes i les valoracions respecte d'aquesta
primera legislatura i els projectes a la segona.

És ver que l’empresa privada de la qual prové vostè i
provenc jo, quan canvia un equip no es passen els dos anys de
retrets respecte de l’equip anterior, és ben ver; però és que quan
els accionistes, en aquest cas ho transposarem als electors,
treuen els anteriors, no els tenen tot el dia demanant als
posteriors per què i com ho fan, senzillament els treuen. I
nosaltres convivim i hem de conviure en un sistema democràtic,
on vostès que deuen ser els responsables d’allò que feren, ens
demanen que oblidem allò que feren i els expliquem allò que
feim i no podem tenir cap referència a per què estam com estam.
Per tant, m’ho ha deixat molt clar, no val aquesta comparació si
es deixa una primera part. L’equip directiu engegat per mala
gestió no té legitimitat per donar lliçons de per què ens trobam
com ens trobam, sí a les decisions que prenem ara, però no per
oblidar-se de les que varen prendre vostès; per la qual cosa qui
ens passarà comptes a vostès i a nosaltres són els accionistes
barra electors, si férem allò que férem per treure aquesta
empresa, que és aquest petit país Illes Balears, endavant. Ells
m’ho adjudicaran, no l’equip que varen treure fa dos anys per
incompetència, no l’equip que li varen dir ves-te’n perquè ve
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una força política amb la major majoria absoluta que hi ha hagut
mai perquè tregui aquest país endavant. D’aquí dos anys, com
se sol dir en bon mallorquí, en acabar passarem comptes. Què
més ens hauria agradat no haver trobat l’empresa amb uns
nombres vermells molt més grans que els que pensàvem.

Feta aquesta referència empresarial, que compartesc amb
vostè i que els accionistes barra electors d’aquí dos anys
adjudicaran, amb ERO, si també vol que continuï per aquesta
línia, amb problemes de finançament i amb sistemes per poder
sortir d’aquesta situació, són els que donaran i llevaran raó. De
moment les enquestes a nosaltres ens castiguen, però a vostès no
els donen cap guany i no els donen cap guany perquè allò que
fan encara es troba dins la crítica més dura i pura i no
l’aportació que seria necessària en aquest país, per la qual cosa
crec que els tornarem guanyar i de molt a les pròximes eleccions
i esper que continuem treballant, a pesar de la incompetència de
qui els parla i les dificultats que, efectivament, com vostè posa
de manifest, noten els meus amics. Segurament a nivell personal
el desgast personal, familiar i professional és molt superior al
que podia imaginar, amb la ilAlusió de quan vaig acceptar aquest
càrrec.

Feta aquesta alAlusió, li diré que en els plenaris els nervis que
tenim, crec que no és imputable exclusivament a aquest
conseller, perquè si es dedicassin a mirar el seu bancal, quan fan
algunes intervencions, crec que la darrera el passat dimarts,
quan em deia si em posava nerviós quan vaig contestar de la
manera més educada possible, crec que vostès pretenen
demostrar que jo hi pos més passió, que n’hi posaré sempre,
m'hi posaré sempre, és la meva manera de ser i de parlar, amb
respecte, però amb passió, i vostès de vegades hi posen més
passió i no sé si tant de respecte, no per vostè Sr. Diputat, que
me mereix la màxima admiració i respecte, però dins el seu
bancal també arruixen fort, com deim en bon mallorquí; i si
alguna vegada jo m’he passat, em sembla que som l’únic que he
demanat disculpes en aquesta cambra una vegada. Ningú més
no ho ha fet amb mi i algunes vegades m’han insultat
personalment. Per tant, les vegades que vulgui li demanaré
disculpes una i una altra vegada, però no que aquest conseller
que els parla, no es dirigeixi amb una correcció, dins els àmbits
de la normalitat d’aquest parlament, a pesar que crec que vostès
insistiran en això, per si canvii la imatge de persona que tenia o
que tenc, o que som. És veritat que els meus amics ho han notat,
els veig manco, hi dedic massa temps i cada dia em deman si
aquest sacrifici val la pena i cada dia em despert pensant que val
la pena. El desgast és molt superior al que podrien pensar si
continuàs treballant dins l’escola.

Feta aquesta reflexió, a priori, li diré que no creim en la
cultura ho dirà vostè. Allò que no creim i no feim per intentar
treballar amb projectes institucionals, també ho dirà vostè. I allò
que hem intentat redreçar respecte del sistema fins ara imperant
en aquesta conselleria, perquè es podia fer i es podia pagar i de
vegades fins i tot es podien superposar les competències entre
consells, ajuntaments i nosaltres mateixos, ara no ho podem
pagar.

Respecte d'alguns projectes en concret, hi podríem entrar,
però projectes que tenim amb els consells insulars, amb
empreses privades, projectes com estar a punt d’obrir una altra
vegada per a les visites La Llonja, després de la intervenció de
Bernardí Roig, per cert no sé amb quin criteri vostè pensarà, o
respecte (...), la darrera que vaig veure va ser una intervenció a
Madrid importantíssima de Bernardí, és la més visitada en la
història d’aquesta comunitat amb més de 230.000 visites. No
anàvem molt malament quan vàrem preveure que podria ser una
intervenció d’un artista mallorquí a un lloc emblemàtic, més de
230.000 visites. I sí se pot marcar com l’índex de valoració
d’acceptació o d’interès si més no.

Quant que respecte de la presència al Llull, defens el mateix
el contrari. No, en absolut. Nosaltres ens hem plantejat les
actuacions de colAlaboració dins el Llull, com podríem haver
decidit a principis de legislatura sortir, com ho va decidir el
Partit Popular l’any 2003 i com aquest conseller i el seu equip
vàrem defensar que crèiem que era el moment que entre tots dos
ens donàssim una oportunitat de convivència, el nou
representant que ens trobàrem perquè lògicament el 2003 no
eren els mateixos, però entre Convergència i Unió, el
responsable, i nosaltres, com a grups polítics, hi havia unes
bases de convivència, però a ningú no se li escaparà que hi
havia unes bases de convivència política.

Creu que podrien conviure políticament dues comunitats si
una ha decidir mantenir, reforçar i lluitar per un marc
constitucional i una altra, amb tot el respecte, que no ho
compartesc, començar a caminar al marge amb declaracions
sobiranistes, que tampoc no és el moment de comentar-les, en
preparació de legislació autonòmica respecte a la possibilitat de
sortir... supòs que jurídicament, si es parla d’una iniciativa
parlamentari, dins aquest àmbit de convivència o el marc inicial
que ens plantejàrem el juny, juliol de 2011 de convivència, tal
com fixa la Constitució, dins òrgans de colAlaboració amb la
comunitat autònoma?, vostè ho creu? 

El que passa és que tendria un problema com el que té el
PSC segurament, que un altra dia en parlarem en aquesta
comissió si vostès estan més dins l’àmbit del PSC o més dins
l’àmbit del PSOE, però aquest problema que nosaltres no tenim,
ni volia tenir, ni haguéssim volgut sortir mai és si haguéssim
pogut mantenir el marc de colAlaboració que ens havíem, entre
una força nacionalista moderada fins aleshores i un
plantejament que nosaltres creiem interessant, evidentment en
aquest marc de colAlaboració.

Allò que vaig dir en un lloc com el de la celebració del desè
aniversari del Llull a la Basílica de Sant Francesc, ho pens i ho
crec, però el novembre, la situació no tenia res a veure amb el
juliol del 2011, si vostès això ho volen obviar, obviïn-ho, i ho
obvien perquè tal vegada els seus companys de Catalunya a les
eleccions del 2010, devia ser quan es varen fer a Catalunya,
devien defensar el model constitucional, però els mateixos
companys seus ara no sé què defensaran. 
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No ho sé, com tampoc no sé si el PSIB és aquí o allà, jo li
dic que no té res a veure allò que pens del Llull, allò que crec en
la gent del director del Llull amb el qual tenc una amistat i una
admiració des de fa molts d’anys i a la gent i a la feina que
férem i a allò que defensàvem amb sobirania, amb capacitat de
decisió del centre, però unificadament, tot el Llull, respecte a la
situació de mantenir-la en un àmbit polític molt complicat. Si ho
volen entendre bé i si no ho volen entendre, també.

Respecte d’allò que farem i dins l’àmbit cultural que podrem
defensar, li assegur que continuaré defensant allò que crec, que
estim i que m’han ensenyat els meus respecte a... com vostè diu
compartesc el nostre petit país damunt la mar. 

Jo no m’he mogut un punt, m’ha semblat que ha fet unes
paraules de retret respecte a posicionament d’altres possibles
consellers d’Educació i Cultura, que tampoc no és un retret, si
ha de venir alguna altra persona, benvinguda sigui el dia que
vengui a substituir-me per fer-ho millor, serà un vertader plaer
que ho faci si ho ha de fer millor per al bé d’aquesta comunitat,
però projectes sí que crec que en tenim en aquesta segona part
de legislatura un cop que hem surat l’infant.

És clar que tenia ganes de mantenir... no tenia el perquè, per
què li he justificar com es va crear l’Espai Mallorca?, la idea del
conseller Pons era molt bona, però la situació econòmica que hi
havia... bé, i el sistema que hi havia amb els editors. És que saps
que n’hem de menjar, de marrons!, que se sol dir.

És clar que creia que era un bon espai, però realment,
després com es justificarien?, sap el problema que tenc cada dia
a l’hora de mantenir l’aportació, per exemple, al consorci per
exemple... del Baluard o en els distints consorcis que hi som
cada dia?, i les aportacions que hem de fer a l’orquestra
simfònica?, i per què el mestre Brotons, amic meu particular,
crec que ha fet una sortida no elegant respecte a l’entrevista que
he tingut amb ells respecte als projectes que hem de fer i a la
situació complicada i al deute de més de 2 milions d’euros que
hem de fer front a la simfònica amb un pressupost ajustadíssim
i a convenis no signats i pressupostats a l’anterior legislatura i
què li he de contar!, és que no en vull parlar més, però més de
2.800.000 euros damunt un pressupost de 5 milions de la
simfònica, que no hem fet tot el que hem pogut?, i hem hagut de
prendre decisions polítiques com agafar cinc, cent mil euros del
pressupost de la conselleria per dur-los allà perquè ni el consell
ni l’ajuntament els suraven i no arribàvem a surar-la.

En acabar passarem comptes si hem fet alguna cosa per a la
simfònica o no l’hem fet o no la feim, però apart de la duresa en
la seva intervenció, li he de dir que encara en farem moltes més,
totes menys (...) d’allò que farem, que creim i que pensam que
salvarem de la nostra cultura. 

Podem tenir un criteri divergent respecte al seu, la nostra
cultura és molt ampli, efectivament, des del petit creador fins al
gran creador, però que per exemple ara és el CIEB, el Consorci
Institut d’Estudis Baleàrics, és provincià?, ho dirà vostè, perquè
per a mi, em mereix el mateix respecte l’Institut d’Estudis
Catalans i l’Institut d’Estudis Baleàrics, per què l’Institut
d’Estudis Català amb molt més pressupost amb gent de molt de
nivell, per què no puc aspirar al meu petit país a tenir un institut
d’estudis baleàrics, menys provincià del que vostè creu? 

Per què no puc emprar les competències que el conseller
Pons va donar al COFUC que no només Consorci de Foment i
Ús de la Llengua Catalana, sinó de promoció exterior per
aprofitar-les al CIEB, és clar que puc. Li ho dic amb una
paraula? Crec que feim i farem bastant més perquè estam en
contacte amb gent que tal vegada no havia sortit mai, amb petits
creadors que ara surten i sortiran i que ens demanen “per favor,
sortim”, que ara ja ens... els hem ajudat un poc amb les
despeses, coses... perquè no en tenim més, de doblers, perquè no
en tenim més, però per sortir, perquè el que volen és sortir,
perquè els creadors i els creadors professionals volen que hi
hagi cultura, però també volen viure d’allò que els agrada que
és la cultura i els agrada poder tenir una existència digna essent
pintor, escultor o músic i per això, alguns han de vendre obra i
ens demanen sortir i els músics per cert, cobrar la nòmina cada
mes.

Per tant, el debat cultural, no vulguem dur-lo a allò que
sembla que perdem. Jo el duria respecte a allò que guanyam i
crec sincerament que guanyam cada dia coses que podríem
haver perdut. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaria dient que els ciutadans
ens judiquen cada dia i tots ens hem de jutjar cada dia, cada dia,
cada dia, per això som a la palestra pública i només faltaria una
democràcia que s’hagués de fer cada quatre anys i mentrestant
els que hi eren abans callessin, vaja tristesa, per favor!

Aquí, aquí tothom està sotmès a la crítica d’uns i altres tot
el dia i un dia pactarem quin ha estat el circuit d’informació, la
història, efectivament com es deia, i unes en cultura, en cultura
realment ha estat una maria històrica dins les Illes Balears i ara
vostè la hi converteix més. 

Si anam al pla d’estalvi per recuperar un poquet el debat el
gran tema era l’eliminació dels consorcis, vostè ha utilitzat la
desaparició dels consorcis per anar contra la llengua catalana,
per anar contra la llengua catalana, perquè la desaparició del
COFUC i la, ara mateix anar-nos-en del Ramon Llull no ha estat
compensat en absolut ni tan sols amb l’alternativa que vostè ens
diu, que és l’IEB, no és veritat, ni això, ni això.
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Les polítiques de política (...), tota la desaparició del (...)
lingüístic, tot l’esperit de la Direcció General de Política
Lingüística ha desaparegut, però no només això, és que quasi ja
ens hi conformaríem, és que té míssils instalAlats per tot el
terreny, hi ha bombes antillengua instalAlades per tot el territori
de les Illes Balears i això és el que realment jo li he de retreure
i voldria fer-ho, per intentar sortir de... jo tenc unes valoracions,
li ho confés dures d’un govern que fa aquestes coses i del
conseller que les du a terme, però m’agradaria que sempre veiés
que parlo del joc, que parlo de les coses, qui té la pilota i
l’intento llevar la pilota, no vaig a les cames, no ad dominem,
crec que realment és una mala manera de fer política.

Ja que surten noms i etc., em va agradar la de Bernadí Roig,
no m’agrada que es facin exposicions a La Llonja, ja li ho dic,
però m’agrada que estigui oberta i m’agradava aquella, però
trob que és veritat que té prou personalitat, però també li deman
que un altre grandíssim artista, que les 230.000 pràcticament els
aconsegueix només amb l’obertura de la capella a la Seu, el
canvi d’entrada a la Seu supera les 200.000 persones en un any
quan s’inaugura la capella, que tot el que sigui crítica de
decisions i de debat polític es facin en totes les que calguin,
només faltaria!, però respecte a l’home i a l’artista, per l’amor
de Déu!, sobretot quan l’artista és un artista com la copa d’un pi
i això li ho deman com a conseller de Cultura i responsable de
Cultura aprofitant les reflexions que uns i altres feim sobre el
respecte a les opinions i a les decisions i de la participació dins
la política, respecte de les persecució a la persona que dur a
terme el seu partit d’un dels grans, d'un dels ilAlustres de les Illes
Balears, agradi més o agradi menys perquè insisteixen que no
els agrada, veig que hi ha diputats que insisteixen que no... o
consellers que insisteixen que no els agrada l’obra de Barceló,
això va a redols, però el nomenament i la personalitat, crec que
no es poden qüestionar.

Bé, idò anem a per què ha desaparegut el COFUC, per què
han desaparegut les entitats i el Ramon Llull. Se’ns deia, el PP,
sobretot el Partit Popular, se’n recordarà que era Jaume Matas
sobretot el gran creador d’entitats que allò modern era... moltes
entitats, moltes entitats, cadascuna petita i responsable, quasi,
quasi es deia cada escola hauria de tenir personalitat, quan
dèiem nosaltres que només hi havia d’haver una xarxa
d’hospitals ens deia “de cap manera, els hospitals no han de
tenir personalitat un a un i han de competir entre ells”, tot això
és la batalla de creació d’òrgans i d’òrgans i d’òrgans, la va tenir
el Partit Popular, la volen llevar... jo ho trob operatiu, tot això
ho trob instrumental, li som franc, no n’hi pos ni n’hi llevo, ni
li don tant de mèrit a llevar-les, ni per descomptat no ho vaig
trobar cap panacea quan ho feien, no.

El que veig són les polítiques, a veure si surten o no surten
i vostè ha llevat totes les polítiques lingüístiques, és la gran
aportació de la cultura a les retallades a través, formalment, de
llevar instituts.

Per cert, una pregunta ja que ha sortit al debat, creu que
l’Associació d’Acadèmies de la Llengua Espanyola no s’ha de
reunir amb Cuba, amb Veneçuela?, hi ha algun lloc que trobi
que no ha de colAlaborar en la llengua espanyola per mor de
l’ideari polític que té l’Estat on està implantada aquella llengua?
Creu que va..., perquè crec que hi ha unes sinèrgies, jo ho trob
molt normal, aplaudesc l’Associació d’Acadèmies de la Real
Acadèmia de la Llengua, una part dels doblers que vostè dona

a la Real Academia Española de la Lengua, ja li dic que el deu
destinar a anar a les reunions a Caracas o a Mèxic o allà on es
reuneix l’Asociación de la Real Academia de la Lengua
Española, segur, i pot ser que sigui a l’Havana, hi és des del 26
l’Havana, vull dir que se n’ha anat mai.

Bé, crec que aquestes... poder fer sinèrgies amb els països de
llengua catalana, hauria d’estar al marge d’aquest tipus de
controvèrsies perquè ens obri moltes portes, ens les obri i l’IEC
no, jo supòs que..., més ben dit, l’Institut d’Estudis Baleàrics o
el consorci, vostè l’ha posat a pa i aigua el 2012, al consorci,
ens digui liquidacions, a veure què han fet per compensar tot
això, no ho he vist, no ho he vist, parli amb els creadors, i l’IEB,
ho trob un acudit, Sr. Bosch, vostè sap perfectament que la
nostra autoritat lingüística és la UIB i la UIB contínuament -
contínuament- té relació i contacte i manté l’autoritat de l’IEC,
del diccionari, on hi ha presència mallorquina de primeríssim
ordre i n’hi ha hagut d’illenca i ja hi havia el Sr. Isidor Marí i el
que representa en l’àmbit de la filologia, després hi ha tots els
altres aspectes, el que és l’IEC, crec que l’IEB ni ho intenta, no
és que... és que és una altra cosa, l’IEB és una altra cosa.

Aquí, vostè haurà de reconèixer un dia que hi ha una
anomalia, hi ha una anomalia, que el diccionari el tregui
sobretot l’IEC on nosaltres hi som perquè ens hi conviden, però
que no té relació orgànica amb aquest parlament de cap ordre,
i la UIB sí que li dóna que és l’autoritat lingüística, això algun
dia ho hauríem de resoldre d’una manera més orgànica. El Llull
era passes cap aquí, perquè vostè a base de voler-hi ser, sap què
fa?, entrega, perquè tanmateix, el diccionari, el treuran.

Veig i agraesc que darrerament el Partit Popular no intenti
generar diccionaris propis, alguna vegada vaig tenir el dubte de
si ho faria, però veig que la unitat, ara sí torna estar damunt...
acceptada, ho aplaudesc, com és natural i per tant, aquests
elements hi haurien de ser.

Ara, la cultura ha quedat molt malmesa amb els seus
pressupostos, amb les liquidacions, les retallades que ha tengut
i tots els grans elements que teníem, que ja passaven penúries
com la mateixa simfònica, totes estan tocades, tocades però
tocades greument, totes, i no estic gens orgullós i mai no parlaré
bé de les polítiques culturals que s’han fet històricament a les
Illes Balears, ha estat miserable, però és que la seva lleva a la
misèria... 

Per cert, m’ha fet una pregunta directa i era si havíem dit
mai que hi havia el que hi havia, li ho diré perquè hi ha gent que
no ho sap, però els que hi eren, no es poden continuar, el que hi
havia als pressupostos del 2011, no podem seguir, en el 2010
s’ha fet un gran esforç, però hem hagut de tapar tota la caiguda
que hi ha hagut, no es podrà mantenir i no volem aturar pus. Si
no s’aproven impostos nous, s’hauran de fer retallades greus
que no volem assumir, això està dit per activa i per passiva. 
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La gent que veu la liquidació de pressupostos sabia
exactament quina era la situació. El Partit Popular no només
demanava més despeses, deia que no hi havia d’haver més
impostos, no acompanyava cap mesura i en un moment
determinat fins i tot ho va poder aturar, perquè hi va haver una
crisi de govern com vostè sap, que vàrem quedar en minoria i
les propostes que nosaltres fèiem eren ridiculitzades, escarnides,
i completament ridiculitzades, mai, ni més impostos ni cap
retallada va ser acompanyada. 

Ara, llavors han contat una pelAlícula absolutament diferent,
bé, anem a reconstruir el que passava, anem a veure què deien
els accionistes, perquè si vostè ha de dir tot allò malament que
feien els accionistes, digui als accionistes minoritaris que hi
havia quines polítiques demanava que fes l’empresa i per què
aconseguiren el poder! Què deien que farien quan aconseguissin
el poder aquests nous accionistes? Què deien que farien a la
junta?, perquè no estan fent el que varen dir a la junta quan
aconseguiren el poder, eh?

Per tant, si ens ho repartim a rotlles, estic disposat a parlar
de tot el que vostè vulgui. Aquest maniqueisme dels bons i els
dolents és absolutament inconsistent, inconsistent.

Moltes gràcies. Ara en tornarem sentir un altre episodi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta el conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafel Àngel Bosch i Sans):

En primer lloc i per referència al Sr. Maicas, jo la
comparació l’he fet quan ell ha esmentat el canvi, d’un canvi a
una empresa privada i jo dic que la política no és exactament
igual, no que jo no estigui sotmès, per l’amor de Déu, a... és que
vostès, és evidentment un gran parlamentari, seria capaç de
creure que la marededéu és Joana i encara ho acabaríem creient.
No he dit...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...a posta dic, és que encara estic segur que trobaria referència
bibliogràfica i si no, evangelis apòcrifs que ho justificarien i
encara acabaria sent Magdalena, però, però i apart d’això, per
seguir la broma i el faire-play que crec que mai s’ha de perdre
a una cambra parlamentària i que crec que es perd per desgràcia
a vegades, em referia a una comparació com a equip, és a dir,
una substitució d’un equip implica que davant aquell consell
d’administració tens un conseller delegat, en aquest cas un
president, unes mesures i al final, no que no està sotmès,
lògicament que qualsevol multinacional amb un nou equip a un
banc està sotmès a l’opinió pública, però no, però és que jo vull
està sotmès a la crítica constant i estic a la crítica de l’opinió
pública, a la seva crítica, a la crítica interna del meu propi partit
i sense cap tipus de dubte que estam aquí per donar la cara i en
aquests moments, normalment te la posen vermella
habitualment.

Dit això, però, també ha fet algunes referències importants,
que no estan d’acord respecte a la política cultural que hem fet
i que hem deixat de fer i... des que vàrem construir l’autonomia,
la vàrem construir com la vàrem construir i amb tres reformes
estatutàries i miri, i hem transferit bona part d’aquesta gestió
com deia el Sr. Maicas, a polítiques de tipus insular i tal vegada
ho havia de fet tot o no, per tant, no em donin la part de culpa
que em pertoca, si miram estatutàriament el que ens hem quedat
de competències, coordinació i exterior, tampoc no tenc tota la
culpa de l’àmbit de reforçament de polítiques culturals que
haurien de tenir els consells, tal vegada, però sembla que me’n
carrego també la culpa!

Què vol que li digui?, tenc la part de culpa que tendré
aliquotament com de tots els meus predecessors, també (...), jo
no dic que l’IEB sigui l’Institut d’Estudis Catalans, ni molt
manco, dic que com a petit país, que vull treure tant de pit com
qualsevol comunitat, estat federat i el que sigui d’aquí a
cinquanta anys o independent, sí que aspiro a tenir un institut
d’estudis baleàrics consorciat amb el COFUC, que no eliminat,
amb capacitat de promoció exterior tant o més que l’acció que
fèiem, de la qual no en defuig, i em sent molt orgullós d’haver-
hi participat i molt content, amb l’Institut Ramon Llull. Per tant,
poc a poc.

No és que ens comparem i realment la capacitat normativa,
ni nosaltres tendrem mai un diccionari normatiu, perquè
acceptam precisament el de l’IEC, tot això no (...) i l’Universitat
hi participa consultivament, és que... què més acceptació, com
acceptam la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola que
l’Institut d’Estudis Catalans quant a normativa lingüística, què
més li he de dir?

Ara bé, en promoció exterior sí que aspiro a tenir un òrgan
i això de colAlaborar amb el Llull... miri, què vol que li digui?,
era bastant... en tot cas no era el pacte inicial, en tot cas, no era
el pacte inicial per mantenir-nos, no, no, tampoc no ens creguem
una vegada més que... que... que la marededéu és Joana i
perdoni.

El pacte inicial que hi havia de cavallers respecte a les
actuacions a la càrrega política i al canvi d’actitud de
Convergència respecte als seus nous socis, a veure, em posa en
una situació difícil, és clar que podem fer una acció de
promoció a la càtedra de Català d’El Cairo que no tendrà molta
de relació, és clar que sí, però també ho podrem fer d’una altra
manera, però amb la pertinença de les dues comunitats i el
darrer que havíem fet, perquè miri, quan encara treballàvem el
darrer estiu pensàvem posar com a vicepresidència Barcelona i
Palma, el darrer que vàrem emparaular amb Vicenç Villatoro.
Per tant, miri si hi havia ganes de continuar i de participar-hi les
capitals, que li vaig dir, no ho posem en mida de ciutat perquè
ens passareu per sobre i pensàvem que hi hagués com a
vicepresidències associades les dues capitals de les comunitats
perquè teníem una possibilitat quant a la projecció de Barcelona
amb audiovisual, amb tota, com contava el conseller Mascarell,
amb tota l’acció dins l’àmbit cinematogràfic, espectacular. Per
tant, de les sinèrgies som ben conscients, però ara tot és bastant
més complicat, ho vulguem creure o no ho vulguem creure.
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Per tant, des de l’IEB, des dels convenis, des de Déu sap
com podrem reorganitzar-nos quan passi una situació política un
poc complicada, per no dir molt, i una tensió territorial i
constitucional important, Déu sap què farem. Ho farem, no sé
si amb l’Institut Ramon Llull o amb qualsevol altra entitat, i
esper que en qualque ocasió puguem continuar colAlaborant amb
la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, que també pel poc
que hi colAlaboram no serà per la nostra aportació sinó que
alguna vegada en alguna colAlaboració de qualque programa que
ens interessa en projecció exterior també.

Respecte de les competències que tenim i en el pressupost
és clar que no ho he pogut sumar, clar que no ho he pogut
sumar, no ho he pogut sumar perquè no he pogut tenir el mateix
pressupost perquè si hagués tengut el mateix pressupost hagués
fet la suma d’institut més consorci més COFUC més IEB seria
pressupost IEB, però jo no he pogut, he tengut unes ordres
d’ajustar el pressupost a allò que he pogut, a allò que he pogut.
De fet, no tenim encara el pressupost de la Simfònica que volem
tenir, no el tenim, i lluitam per tenir-lo. Vull aprofitar per dir
que el Sr. Vicent, que no li he recordat abans, no ha vengut per
imposició de cap grup hoteler, per l’amor de Déu, si vostès
consulten les revistes especialitzades en el nou projecte que
volem donar, en el nou projecte de projecció i a les possibilitats
que tenim de projecció de tenir i treballam amb dos
patrocinadors institucionals que no són hotelers precisament, i
que creuen amb aquesta orquestra, la projecció, la connexió i el
manejament de projectes que està avesat a manejar el Sr.
Vicent, com diu Melómano, una de les millors revistes
especialitzades de música, un dels directors joves amb més
projecció que hi ha a Espanya, ens ajudarà molt perquè està
avesat a treballar en projectes i en obtenció de fons,
principalment, per exemple, amb la World Orquestra.

Per tant, tot això està dins un motiu per salvar una institució
que salvarem. Al Sr. Brotons el màxim respecte, no compartir,
i no els cont perquè això crec que no és objecte d’aquesta
compareixença, els darrers fets seus, fets per la seva part,
després d’haver arribat a un acord amb el gerent no respectat i
que, per tant, forma part de l’anècdota, però també volia
destacar-ho perquè no m’havia oblidat la referència al nou
director que fa feina, de moment,  gratia et amore perquè el
contracte no serà ..., de fet, el muntant del contracte actual és
superior a la despesa i colAlaborarem que tots tenguem patrocini,
com també alguna caixa d’estalvi ens donarà alguna altra, com
també alguna institució d’assegurances, com també alguna altra
institució que s’interessa pels balanços i es crea un moviment i
una sinergia que ens avesem a manejar una orquestra, com
moltes en el món, patrocinades perquè els pressuposts públic no
hi arriben, sense perdre ni mica ni la qualitat ni el projecte
inicial.

Per tant, ja li dic, la referència final, que cada vegada que
tenim oportunitat ens ho feim, doncs ho farem, arribarà un
moment que posarem punt, com deien antigament a l’escola, i
acabarem els retrets, acabarem, ja ho hem dit moltes vegades,
ja acabarem, ja acabarem i tots serem els responsables de si un
demanava més o demanava manco i ja acabarem, jo li dic. Venc
aquí a respondre de la responsabilitat que tenc ara, i ho faig amb
tota la honradesa i capacitat que tenc, i en aquest sentit vull dir
que jo tampoc no estic satisfet del pressupost que maneig i que
li assegur que tenc un munt de notes respecte d’iniciatives que
feim, respecte de la propera obertura que farem de la Llonja

amb molt manco pressupost, com abans teníem una empresa
subcontractada que ho podia fer, ara no ho podem fer, però a
base d’estirar-nos i estirar-nos tornarem a obrir per a les visites
espectaculars respecte de la reforma i de la part de dalt i farem
iniciatives de dur una altra gran exposició que preparam per a
la Llonja que lògicament no compararé amb la Seu, però
proporcionalment en la història d’aquesta comunitat allò que
s’ha fet a la Llonja respecte de la intervenció amb Bernadí Roig
sí que és espectacular, però no compararem mai la Seu ni la
intervenció de Miquel Barceló en nombre de visites a la Llonja,
però respecte del nombre de visites a la Llonja molt important
l’actuació que hem fet.

Crec que en línies generals ja li dic que respecte d’allò que
feim i les competències que tenim en aquesta línia treballam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Ana Maria Aguiló i Garcías, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el Grup Parlamentari
Popular no creu que la Conselleria d’Educació i Cultura vagi en
contra de la nostra cultura ni de la nostra llengua. A més, hem
estat mirant les activitats de la Direcció General de Cultura i
hem pogut veure que la conselleria participa en els diferents
plans nacionals, com pot ser, per exemple, el Pla anual de
formació sobre el programa de joventut, també es mantenen els
cursos d’intercanvis juvenils, la joventut en acció o l’extens
programa Viu la cultura. 

Viu la cultura és un programa d’activitats didàcticoculturals
que la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de la nostra
comunitat adreça a tots els centres educatius i té com a objectiu
principal acostar tots els alumnes, petits i grans, de la nostra
comunitat al món de la cultura i afavorir un contacte directe
amb la nostra realitat cultural. Per tant, també es mantenen els
programes en els diferents museus i biblioteques, no podem
oblidar la inauguració del Puig des Molins a Eivissa, les
biblioteques de titularitat de la comunitat autònoma. També es
mantenen les plataformes digitals per a la promoció exterior de
la nostra cultura. Aquí, per exemple, que ja s’ha parlat en
diferents ocasions, l’exposició Walking on Face, de l’artista
Bernardí Roig, que l’altre dia precisament es va inaugurar a
Berlín. Aquesta exposició ha rebut un total, com ha dit el
conseller, de 239.427 visites, jo comprenc que al Sr. Maicas no
li agradi, però hi ha 239.000 persones que sí li han agradat. La
mostra, que es va inaugurar el passat 6 de juliol i s’ha pogut
visitar fins dia 30 de novembre a la Llonja de Palma de
Mallorca, aquestes dades han suposat un rècord sense
precedents. Segons l’arxiu històric de la Llonja l’exposició més
visitada fins ara va ser la d’Atapuerca i l’evolució humana, en
el 2003, la qual va comptar amb un total de 71.974 visitants, és
a dir, parlam de 239.000 front de 71.974. Jo crec que va agradar
aquesta exposició. Per cert, tenc un quadre molt guapo a casa
nostra de Bernadí Roig, que és la meva fotografia. 
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Durant el temps que va romandre exposada la Direcció
General de Cultura i Joventut donà suport a diversos artistes,
músics, colles de ball popular i companyies teatrals perquè
puguin dur endavant activitats culturals diverses. Jo crec que
amb la crisi que vivim que la Direcció General de Cultura pugui
donar suport a totes aquestes activitats és un miracle. 

També es fan cursos de català a través de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, en fi, crec que dins les seves competències el Govern
de la conselleria i en concret la Direcció General de Cultura
aprofiten d’una forma molt racional i efectiva els recursos que
té, ja ens agradaria tenir més recursos, evidentment, a tots ens
agradaria tenir més recursos, però en aquest moment arribam de
forma més efectiva amb més recursos i aquest és l’esperit i
objectiu que caracteritza en general el govern actual.

La promoció exterior dels nostres artistes i la nostra cultura
seguirà sent d’especial atenció per a aquest govern, creim, o
això és el que volem pensar des del Grup Parlamentari Popular,
a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics que és el resultat de la
fusió entre el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, el
COFUC, i l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

El passat dia 8 de novembre el Govern de les Illes Balears
va anunciar que abandonava l’Institut Ramon Llull, i això va ser
per dos motius, en primer lloc, el nostre marc constitucional és
el que estableix les regles del joc que han de regir el país,
sempre hi ha d’haver unes pautes comunes a tot el territori
perquè la governabilitat sigui possible i ningú no s’allunyi de la
llei. Com és evident, i tots vostès poden suposar, el Govern del
Partit Popular no pot tenir com a soci aquells que es volen
allunyar del marc constitucional. 

Per altre costat, hem de tenir en compte que l’anterior
govern, tal com ens té acostumats, és veritat que no tot és bo ni
tot és dolent, però convé recordar que a l’Institut d’Estudis
Baleàrics hi havia un deute de 250.000 euros l’any 2010 i d’1
milió d’euros corresponent a l’any 2012, perdonin, corresponent
a l’any 2011. L’any 2012 aquest govern ha liquidat aquest
deute, per tant, vull dir, jo crec que més voluntat de
promocionar la cultura, més voluntat de quedar bé davant els
proveïdors no n’hi pot haver.

No obstant aquesta lectura, tenguin present que el Grup
Parlamentari Popular vetllarà, i a més crec que no farà falta,
perquè no s’abandoni ni per un moment la nostra cultura balear.
Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular no creim que la
nostra cultura balear sigui provinciana. Vull dir, això ens fa mal,
ens fa bastant mal, la cultura balear no és provinciana, jo crec
que té autonomia pròpia per no haver d’anar de la mà de ningú,
ni tampoc no abandonarem els nostres artistes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament, nosaltres entre les
tasques que tenim, i vostè ho comentava, aspiram que des dels
instruments que tenim i dins la possibilitat i l’autonomia que ens
mereix aquest nou consorci podrem dur endavant, esper que
amb capacitat econòmica creixent, les activitats bàsiques que
ens tenen encomanades en promoció exterior, en coordinació,
en treball conjunt amb altres consells insulars després de la
primera reunió que hi havia hagut de consellers de cultura de les
Illes en una primera reunió i d’altres que també ens manifesten.

Per cert, m’ha quedat a l’aire que entre aquestes reunions
també hi havia aquella que també hem comentat més d’una
vegada, la possibilitat de transferències a la participació a la
UNED, que és una altra anomalia que també sabem que tenim,
però clar, quina és la meva sorpresa quan pensava que part del
pressupost també se’ns passaria i el problema és que el traspàs
del pressupost de les aportacions és una de les qüestions que els
consells evidentment posen damunt la taula que no seria
possible fer, i a part d’aquesta qüestió, que només és puntual i
que li esment, sí que hi ha una voluntat entre els consells
d’establir sinergies de colAlaboració per allò que li he dit de les
competències pròpies dels consells insulars, de potenciar aquest
vessant balear, tot i que tots acceptam que com a tal no existeix
el concepte de balear sinó el de mallorquí, menorquí, eivissenc
i formenterer, però sí que és veritat que aquest concepte de país
entre tots fa trenta anys que intentam tenir-lo, dins les divisions
que tenim i de tot el que ens uneix, evidentment. Però jo tampoc
no hi renunci i estic molt orgullós i crec que ho podem fer.

En aquesta línia hi treballam, en aquesta línia no vol dir que
quan a vegades parlam que acceptam, com li deia al Sr. Alorda,
evidentment tot allò que diuen les institucions normatives
respecte de la unitat de la llengua catalana no defugim de voler
donar suport, de recordar, de posar de manifest tot allò que fa
referència a varietats i a modalitats pròpies, no té res a veure
una cosa amb l’altra. És ben just que facem les dues coses sense
cap tipus d’enfrontament d’un amb l’altre, no vol dir això el
disbarat de fer un diccionari propi de paraules suposadament
normatives fora d’allò que estableix l’IEC, no vol dir tot això,
vol dir que és absolutament compatible, que no és provincià, és
culte, és propi, no és arcaic i lògicament estam orgullosos. 

Li repetesc, no tenim la suma dels pressuposts de les entitats
d’origen, però l’arribarem a tenir i, a més, hi haurem d’afegir
més perquè hi ha voluntat d’assumir competències que, ja li dic,
els consells insulars ens demanen que els ajudem o coadjuvem
en aquest moment de dificultat i que ara no tenim. Amb això hi
ha tota les línies de treball i estic convençut que les
desenvoluparem en la línia que vostè comentava.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Maicas,
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Només dues petites mencions a la
portaveu del Partit Popular. No he dit que la cultura balear fos
provinciana...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sr. Diputat, perdoni, som a una compareixença del
conseller, en principi vostè no s’ha...

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, però com que s’ha referit exactament al que he dit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja, en principi vostè s’ha de dirigir al conseller, tots els
diputats s’han de dirigir al conseller.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Em pareix bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Només posar de manifest que no he dit que la cultura balear
fos provinciana sinó que he dit que l’Institut d’Estudis
Baleàrics, des que jo el conec, sí que ha actuat d’una forma
local i més provinciana. Però això és una opinió personal i
particular. 

Quant a l’obra de Bernadí Roig agradi als interessats i als
implicats, també em pareix bé. És a dir, els que hi eren i s’han
duit la seva maqueta em pareix bé, jo no ho discutiré, però que
Bernadí Roig, que és un autor que és d’una potència
provocadora en les seves exposicions fora, aquí va fer una
exposició light, i això també ho mantindré perquè els que
coneixen l’obra de Bernadí Roig des que fa les seves escultures
haurà de reconèixer que li agradarà o no li agradarà, però que
aquí era una cosa tova, una cosa blana.

Quant al nombre de visitants, miri, jo tampoc no li don una
excessiva transcendència. Tots sabem que hi ha pelAlícules
mediocres que tenen molts d’espectadors, grans pelAlícules que
tenen pocs, grans escriptors que tenen pocs lectors i petits
escriptors o escriptors de literatura popular que tenen molts de
lectors. Això és relatiu i, per tant, no són elements de judici.

El Sr. Conseller tot d’una que m’ha començat a contestar ha
tret l’oracle del que passarà d’aquí a dos anys, jo no tenc oracle,
no sé què passarà d’aquí a dos anys, no sé si ens votaran a
nosaltres, si guanyaran vostès, guanyarà a qui voti la majoria i
jo el que sí li puc dir, perquè n’estic convençut, és que a vostès
els votaren pel que prometeren i no han fet. És a dir, els votaren
per un programa que no han complert. És veritat que a això ja
ho ha dit el seu líder, que no ha complit el programa, però ha
complit amb altres coses que no tenen a veure amb el programa.

Quant a les seves intervencions en el plenari que jo he dit
que en un moment determinat i en segons quines intervencions
freguen la descortesia, també he d’acceptar que hi ha altres
consellers que tenen una actitud, diguem, més descortès, però
tal vegada perquè tal vegada em són més indiferents no els prest
l’atenció i no els don l’entitat que tal vegada em dol quan vostè
sí que té aquesta temptació de ..., perquè no hi estic avesat o
perquè tal vegada sent un interès més especial en la seva
persona i en la seva gestió.

Quant al tema de Ramon Llull jo crec que és una qüestió
política difícil de defensar que la política separi la cultura, que
la política separi un fet cultural o lingüístic, jo, personalment, no
hi veig un motiu suficient com per trencar aquesta relació, ni per
motius constitucionals ni anticonstitucionals. És a dir, perquè
fins on jo sé o fins on jo crec en aquests moments el que es
planteja, i si no m’equivoc és, ja sé que el Partit Popular tendeix
a dir que és una consulta per la independència, però no és
exactament això, no, és una consulta per demanar a la gent què
vol, i això dins tots els àmbits, ens agradarà o no ens agradarà,
les consultes, demanar a la gent, entra dins el perfil democràtic.
És a dir, consultar i tot el que sigui una consulta després de les
consultes hi ha molt de camí i és molt llarg i hi haurà molta de
cosa a parlar i molta cosa a discutir, no serà res tan aviat ni tan
fàcil...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

... sí, i acabaré només dient que, bé, desig -i li desig de cor- que
al tema de la cultura li pugui donar un tractament més acurat,
més intens. Els escriptors que jo conec, i els conec quasi tots, i
els creadors que conec, i no els conec a quasi tots, però en conec
molts, no n’estan satisfets, no n’estan satisfets, però tot és una
apreciació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Li contesta el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sr. Maicas, moltíssimes gràcies per la seva
intervenció. Evidentment estic totalment d’acord que ens varen
votar amb uns plantejaments inicials de partida diferent,
totalment d’acord, i a vostès també els tragueren perquè
quedaren decebuts d’allò que també havien promès i no havien
fet. Vull dir, això és així en democràcia, aquesta és la grandesa,
i jo li dic que tot i que diàriament estam sotmesos a aquesta
crítica, després hi ha la gran assemblea i la gran elecció, com
des dels temps dels grecs, a la consulta assembleària final, si li
podem dir al dia de les eleccions, i bé, que guanyi el millor i qui
ho hagi fet millor, però el desgast que tendrem ho haurem
d’assumir, l’assumim, i així i tot crec que es comprendrà.

Dit això, li repetesc i li agraesc l’interès personal respecte de
les intervencions que tenc en el Parlament i no em referia als
meus companys, sinó també en qualque ocasió li deman el
mateix esperit de crítica respecte de companys seus de bancada,
que algunes vegades crec que fan intervencions en to, fins i tot
en nombre de decibels, més enllà d’allò que jo sense poder, puc
controlar emocionalment i mantenir aquesta manera que tenim
vostè i jo de parlar en aquests moments a qualsevol altre lloc.
Per tant, també crec que haurien de mirar qualque vegada el seu
bancal.

Però dit això, vostès no creuen, centrant-nos en allò que ...,
evidentment que hi haurà creadors que no els haurem pogut
prestar l’atenció, ni estudiar el seu projecte amb l’interès que
podríem, evidentment, evidentment, i a companys meus,
evidentment. Jo el que li puc dir respecte allò que podem i feim
i respecte allò que no se feia, els ajudem amb allò que
prioritzam, evidentment, i que patesc per a ells. Però dins les
disponibilitats pressupostàries no manquen idees per intentar
trobar un punt, un lloc, un projecte en el qual puguem
colAlaborar des del nostre punt de vista.

I en el tema més polític que ha tocat, li ho agraesc, respecte
de la viabilitat de la pertinença al Ramon Llull, clar que és bo
consultar el poble, clar que és bo. Ara no hem de defugir d’allò
que..., vostès mateixos tenen un debat intern important. Ja els ho
demanaré qualque vegada en el ple, de quin costat es posarien
vostès, si dels diputats del PSC o dels del PSOE, però no em
farà creure que en aquests moments, quan tu te’n vas a un acte
organitzat per una institució consorciada per dues comunitats
autònomes, copresidida pel president Mas i el president Bauzá,
home!, davant quan un diu ...un i l’altre, un i l'altre, què vol que
li digui, un i l'altre, fa molt mal fer, però qui no s’ha mogut dels
acords que teníem des de 2011 és el president Bauzá; qui sí s’ha
mogut, perquè ha trobat que s’havia de moure o creu que ho ha
de fer ..- i fa molt mal fer conviure-hi, eh?, fa molt mal fer
perquè ... Al cap i a la fi es farà tendent en un moment donat, si
no ho evitam, jo esper evitar-ho, miri, jo li dic, crec
sincerament, perquè m’agrada molt llegir diàriament l’actualitat
catalana, crec que ho evitarem, començant per Unió
Democràtica i després pel mateix poble català. Crec que no
s’arribarà a aquest plantejament que li agradaria a Esquerra
Republicana, però els plantejaments inicials, li direm eren
consulta sobre l’autodeterminació i ho disfressarem..., al final
la consulta pretén ser la mateixa que l’escocesa sobre la
pertinença a la Gran Bretanya, només que hi ha una petita
diferència, els acords inicials que formaren la unió d’Escòcia i

Gran Bretanya són revisables i pactats i els acords que varen
donar lloc a la Constitució espanyola (...) amb el Pla d’equilibri
financer, però és molt més divertit i interessant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al Grup Parlamentari
MÉS. Té la paraula el Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No passi ànsia que aquest debat el
tendrem, nosaltres el durem en aquesta cambra, perquè trobam
bàsic que el tenguem i el duguem amb tota obertura i és un tema
del qual se n’ha de parlar, des del nostre país, des de la decisió
que prenguem nosaltres i evidentment la participació que
haguem de tenir dins aquest gran debat. No hi entraré jo ara,
només diria per contestar el Sr. Bosch, que si ho aturen, serà
segrestar la voluntat del poble, el contrari d’allò que vostè ha
dit. I si volem saber, vostè o jo, qui té raó, ho demanam al
poble, serà l’única manera de discernir-ho. Jo dic en aquest
moment que si les cúpules dels polítics són qui segresten el
poble per allò que ha de decidir, això serà un frau democràtic,
ja ho veurem.

Per cert, cap problema en retrets, no quatre anys, quaranta
anys vull que facin retrets. Cadascú quan ha governat o quan ha
tengut una actitud política n’ha de ser responsable, més enllà
dels anys i ha de tenir un iter, com vostès ho són de la gestió de
Jaume Matas. Això és així i cadascú de les seves coses. Ara, el
que no m’agraden són les mentides, és a dir, les tergiversacions
de com ha anat la realitat. Que hi va haver una situació difícil i
davant la situació difícil la resposta va ser continuar gastant i
intentar mantenir l’estatus i baixar, vàrem rebre molt per baixar,
però insuficientment, vàrem intentar pujar imposts i no es va
poder. I un podria dir, hauries d’haver baixat més ..., parlem-ne.

Però el que es deia en aquell moment era no baixis tant, és
això que han de dir, tots ens equivocam, el que vostè vulgui.
Però l’explicació s’ha de fer íntegra. Es criticava que es baixés,
i com molt vostè deia, jo crec que ha estat lúcid, es perden les
eleccions, per moltes coses, però en part perquè es veu que es
baixa, la gent no vol baixar i vota qui ha dit que no baixaria. No
vota els que diuen que baixaran educació i sanitat, no, Sr.
Bosch. Admetem això i som aquí, ens facem retrets, però amb
educació i respecte i jo crec que amb un poc de fidelitat
històrica d’allò que ha passat, perquè (...) la manca de respecte
que ens transmetem uns altres als altres està deixant les
institucions enterra i enfangades, ja ho aclariran.

Jo intentaré salvar el respecte a les persones i li puc
assegurar que fer política des del respecte als grups és molt
millor per al que la fa, molt més còmoda. Ara, li reconec, quan
es toquen els signes d’identitat, quan hi ha drames humans en el
carrer i ara no tocaré la part progressista, però sí li parlaré de la
lingüística, es mesclen sentiments molt poderosos i procuram
deixar la persona al marge quan hi ha un governant que està -li
posaré la paraula, rebaixi-la si vol, però li posaré la paraula-
traint els signes d’identitat històrics del país perquè l’està duent
contra les roques, més aviat o més amb bones, però el du a les
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roques, aquí es mesclen paraules importants, clar, toquen
sentiments i toquen emocions, Sr. Conseller, i llavors és difícil
llevar-ho de lloc.

Dit això, no faré polèmica amb un senyor que diu que és
àngel en nom de la marededéu, vostè ho deu caber més bé, jo no
hi entraria, sobretot un arcàngel que a més és àngel, realment
vostè deu tenir més erudició sobre el tema. A mi m’agradaria fer
bromes al respecte de les coses que no la duresa del debat. Ara,
vostè toca el viu, Sr. Bosch, el viu!, perquè ens està enganant
amb l’eliminació del consorci, l’eliminació del Ramon Llull i no
compensa l’IEB. Em fa una defensa de l’IEB? Però i què diu?,
si L’IEB ha baixat, ha baixat! És a dir, ho havia d’assumir tot,
l’IEB el nostre gran campió, el gran campió de les polítiques
culturals havia de ser l'IEB, però no ha recollit, com vostè diu,
va a baix. És a dir, què feim retòrica o realment feim alguna
cosa? És a dir, havíem de compensar tot allò que feia el Llull,
les farien millor o pitjor, ara això no s’ està fent. 

Per cert, també li vull demanar un favor, com a mínim no
facem el ridícul internacional, paguin a Cloud Atlas, tregui-les
vostè, que les tregui el Sr. Delgado, que ho pagui qui vulgui, no
facem el ridícul a Cloud Atlas. Això sí que ens fa una malada,
la pelAlícula a la qual s’havien compromès 150.000 euros.
Perquè quan la Simfònica intenta compondre bandes sonores
per sortir-ne, la fama de Cloud Atlas s’escampa dins tot el món
cinematogràfic per dir-ne una. Intentin els mínims, per culpa de
qui vulgui, vostè mati qui vulgui, però no faci el ridícul com
estam fent ara amb Cloud Atlas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi ja, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Jo li diré que nosaltres no ens sentim
gens d’un país provincià, en absolut. I l’animaria a intentar
recompondre-ho. Si vostè troba que no hi ha d’haver Cuba a les
llengües espanyoles perquè troba que no, doncs cerqui una altra
fórmula, perquè hi ha d’haver trobades allà on hi ha la llengua.
No pot ser a l’Institut Ramon Llull, nosaltres volem que sigui a
l’Institut Ramon Llull, però és l’IEB amb el Llull, però cerquin
fórmules. Però la llengua catalana és un patrimoni comú i ja que
n'acceptam la unitat, hi ha d’haver estratègies exteriors, però
estratègies interiors d’influència recíproca a l’hora de marcar
totes les decisions clau sobre la llengua. Com vostè diu, no la
podem deixar als catalans, no podem tenir actituds
secessionistes. Per tant, cerquem la de colAlaboració. Jo trob que
el Llull era bo, és bo. Vostè en vol un altre, bé, però no tanquin
vies, facin el que facin els catalans, amb un estat evidentment
tendran molta més força per defensar la nostra llengua que
sense, és evident, amb un estat que va en contra de la nostra
llengua. Però sigui com sigui com vagi la peripècia catalana,
nosaltres hem d’estar al costat de Catalunya respecte de la
llengua, vostès després (...) amb tota la resta i facin el que trobin
que han de fer, però en la llengua, crec que aquest tema l’hem
de mantenir al marge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Primer de tot, per referències personals i respecte de la
broma d’àngels i arcàngels, com vostè sap, els arcàngels tenen
per se la condició d’àngel innata i a sobre sants i arcàngels tenen
un seguit d’atribucions úniques, conferides pel seu grau
d’arcàngel. Per tant, cap confusió en aquest tema, és un tema de
jerarquia com vostè sap i d’encàrrec i vostè sap què significa
Rafael en hebreu i en quins temes està especialitzat.

Però feta aquesta broma, que també ho respect als
normalitzadors, que no em deixen escriure Rafael, m’han
corregit dues vegades i no entenen que signi les ordres com a
Rafael, recomanació arcaica del Diccionari Moll en torn a Rafel,
m’ho esborraven per cert, jo ho vull mantenir. Rafael és més
arcaic i correcte, d’origen hebreu. Per això pos Àngel accentuat
i em diuen com és que poses Rafael en castellà i Àngel en
català?, no, pos Rafael i Àngel en català de Mallorca.

Feta aquesta puntualització, que és broma i qualque dia ho
havia de dir a l’opinió i quedarà aquí perquè preserv el meu
nom en català, el tema de la sobirania i de la consulta hem de
discutir qui té el dret de convocar la consulta respecte de qui té
la sobirania, que és el tema de confrontació que ens ocupa. El
poble, tot el poble i vostè ho coneix més perquè ha estudiat
constitucional que jo que som un amateur, qui té segons la
Constitució la sobirania. Per tant, qui autoritza referèndums,
però també ho podem discutir.

Dit això, que m’agrada molt més que discutir aquestes altres
coses, ja li he dit dues vegades i és que m'agradaria participar
(...), per cert, el convit a unes jornades patrocinades per la
Direcció General d’Universitats, sobre el model constitucional
i impulsades pel catedràtic Oliver Araujo, crec que serà
interessantíssim i valdrà la pena parlar de model federal,
confederal, autonòmic, etc., són temes prou interessants i ens
haurien de preocupar als polítics perquè som molt més
importants del que pensam.

És veritat que no he sumat, però jo li ho he dit, Sr. Alorda,
no he sumat perquè no m’han deixat. Jo agafaria tot el
pressupost que tenia el Llull, havia de ser inferior i ja l’havíem
pactat, més el pressupost del COFUC, més de l’IEB i el volíem
sumar, però no hauríem reduït el dèficit el que l'havíem de
reduir, perquè hem reduït el pressupost, ja li he explicat deu
vegades, l’aspiració és sumar-lo i tenir un gran IEB per poder
fer això o més. Però no m’han deixat sumar, ho he intentat, no
ho he fet, efectivament, és culpa meva, però no em digui que jo
no pens fer que sumin, jo aspir a tenir un gran IEB que sumi,
però de moment i ja ho he explicat moltes vegades, el que feim
és surar l’infant. A posta li dic que amb aquest instrument sí que
hem parlat de tenir possibilitats, i així ho parlàrem a la darrera
reunió, possibilitats de colAlaboració, clar que en tendrem, deixi
que el temporal passi un poquet, lògicament hi ha voluntat de
colAlaborar amb allò que puguem i en peu d'igualtat entre l’IEB
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i l’Institut quan sigui possible. Ara mateix li assegur que és
complicat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Aina Maria Aguiló i Garcias, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Molt breument. Simplement, Sr. Conseller i l’equip de la
Conselleria d’Educació i Cultura, vull dir-los que tendran
sempre el suport del Grup Parlamentari Popular en aquesta
potenciació dels artistes i dels personatges ilAlustres propis de la
nostra comunitat autònoma. Crec que estam a l’Any Juníper
Serra, per tant, tendran tot el nostre suport i més, no només per
al Juníper Serra, sinó per a tots els artistes i personatges propis
de la nostra comunitat autònoma. Tendran el nostre suport en la
defensa de la llengua catalana, pròpia de la nostra comunitat
autònoma. I tendran el nostre suport defensant les modalitats
lingüístiques d’aquesta comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Conseller, vol intervenir?

Idò una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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