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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, benvinguts. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions, que crec que sí.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sr. President, Carolina Torres substitueix Vicent Serra.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, president. Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Bon dia. Catalina Palau substitueix Virtuts Marí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Bon dia, president. Rosamaria Alberdi substitueix Lourdes
Aguiló.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Perdoni. Aina Aguiló substitueix Óscar Fidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí són tots, idò. Molt bé. 

Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2012 (escrit RGE núm.
4386/11).

Passam, idò, a la compareixença del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats per tal d’explicar el pressupost de la seva
conselleria per a l’any 2012, escrit RGE núm. 4386/11. 

Assisteix a la comissió el Sr. Rafel Àngel Bosch i Sans,
conseller d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat de la
Sra. Salvadora Ginard Martínez, secretària general; la Sra.
Maria Mercedes Celeste Palmero, directora general de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives; la Sra.
Margalida Gràcia Pizà Ginard, directora general de Recursos
Humans; el Sr. Onofre Ferrer Riera, director general
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional; el Sr. Miguel
José Deyá Bauzá, director general d’Universitats, Recerca i

Transferència del Coneixement; la Sra. Isabel Cerdà Moragues,
directora general de Cultura i Joventut; la Sra. Francesca Ramis
Pons, directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears; el Sr.
Pere Mas Buñola, gerent de l’Institut d’Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals; la Sra. Aina Maria Rodríguez
Arbona, cap de gabinet; i la Sra. Patricia Moreno, cap de
premsa. No sé si ens deixam algú; si no, també siguin
benvinguts.

Per tal d’anar endavant, té la paraula el Sr. Rafel Àngel
Bosch i Sans per fer l’exposició oral. Sap que no té limit de
temps per a aqueixa exposició. Té la paraula.

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

Bon dia i moltes gràcies, president. Senyores i senyors
diputats, directors generals que m’acompanyen, secretària
general, la presentació que he pensat que podria resultar
interessant en aquesta primera intervenció seria una explicació
de caràcter global de les línies bàsiques dins el pressupost per
a l’any 2012 que tenim assignat a la conselleria, i després, si a
vostès els pareix, faig una referència, mencions especialment
importants, creim, i si després, comentava al president, s’entràs
en el detall de subprograma, capítol per capítol o subcapítol, que
supòs que aniríem a determinats capítols en concret, tot allò que
jo sàpiga evidentment ho contestaré jo mateix, i si hi hagués una
puntualització molt específica d’un capítol o programa que els
interessàs, si m’ho permeten acudiria que el director general
competent contestàs a una referència molt especial que vostès
volguessin conèixer.

Feta aquesta puntualització prèvia els coment l’enfocament
principal o global d’aquest pressupost. Aquest pressupost s’ha
dissenyat en base a les xifres bàsiques que determina la
vicepresidència Econòmica i la Conselleria d’Economia i
Hisenda respecte a allò que podem pressupostar, és a dir, a un
pressupost que garanteixi els serveis bàsics, els serveis
necessaris, més els serveis que complementen el mateix servei
educatiu, prestat per institucions públiques o institucions
concertades, i que fan referència especialment a tot allò que
preveu la dotació dels centres dels mitjans humans i tècnics,
més tot el que fa referència als programes complementaris que
envolten el desenvolupament propi del currículum, lògicament,
i que fan referència a transport, menjador, programes
complementaris, programes que es fan d’implicació específica
en programes d’atenció a la diversitat, en programes
d’innovació educativa, en programes de formació del
professorat, etcètera, que els aniré desglossant dins l’àmbit
pròpiament educatiu del que diríem ensenyament obligatori o
gairebé obligatori des dels 3 als 18 anys.

Després hi ha una referència específica a temes de 0-3 que
comentarem a part; una referència al món del postobligatoria,
tant l’ensenyament superior universitari com l’ensenyament
superior no universitari; una referència a l’àmbit de la recerca
i la transferència del coneixement. I també dins l’àmbit de
cultura, joventut i política lingüística, una part que fa referència
al mateix departament de cultura i joventut; una, als centres de
cost que són museus, fundacions i institucions; i una altra que
fa referència al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
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Si els pareix, dins aquest esquema i centres de cost en els
quals s’ha distribuït el pressupost d’aquesta comunitat,
començarem per la Secretaria General, i dins Secretaria
General, que com vostès saben és l’òrgan coordinador i
executor, realment, de tot allò que fa referència a la pròpia
conselleria, els voldria esmentar, i repetesc que en una primera
intervenció faré referència a les línies importants i a les línies
que justifiquen això, que dins Secretaria General la primera
transformació important que es nota a nivell pressupostari és la
transferència de la gestió, i per tant el capítol 1, de personal
necessari per als centres docents però no estrictament docents,
com pot ser tot el tema de personal d’administració i serveis,
personal d’atenció, auxiliars tècnics, i personal de consergeria,
que tot aquest capítol, que està al voltant dels 26 milions
d’euros, lògicament es traspassa i el veuran incrementat en el
que avui és la Direcció General de Recursos Humans. Per tant,
primera explicació d’aquesta variació tan important de capítol
1: és que apareix com a increment a la Direcció de Recursos
Humans.

A la resta de capítols s’aplica allò que s’aplica a totes les
partides d’aquest i d’altres pressuposts, que és contenció de
l’ordre del 10% a algunes partides, especialment en capítol 2, en
despeses corrents, amb contenció per a l’any que ve en temes
d’inversió amb el criteri, compartit o no però que l’explic, que
l’any que ve aquest pressupost no produeixi més que el màxim
d’endeutament que aquesta comunitat pugui assumir
globalment, i que políticament, políticament, posem el
comptador a zero respecte al que ingressam i al que podrem
executar, respecte a la capacitat d’endeutament diferit en forma
de cessions de crèdit per inversió, respecte a la capacitat
d’abonar nòmina sense acudir, com acudim cada mes, a
solAlicitar crèdit. 

També du com a prioritari el manteniment de les
retribucions econòmiques de tot el personal que fa feina en el
sistema educatiu, no com a altres comunitats autònomes, que
han optat potser, segons la meva informació, per fins i tot
davallar aquest capítol; la decisió política que assumesc és que
tots els esforços estan centrats a mantenir tant les retribucions
bàsiques com els complements retributius de les Illes Balears a
tots els docents que facin feina en aquesta comunitat.

A partir d’aquí tenim una capacitat màxima de docents a la
qual podem fer front en el capítol 1, i tanmateix, arribats aquí,
també vull posar damunt la taula que posam el comptador a zero
quant al capítol 1 d’aquesta comunitat, perquè històricament
sempre ha presentat dèficit a final d’any, un dèficit cobert fins
allà on s’ha pogut amb pressupost propi, però quan no s’ha
pogut s’ha acudit a endeutament, i aquestes diferències en uns
moments econòmics de bonança es podien assumir sempre a
final d’any per la Conselleria d’Economia, fins que arriba un
moment en què no es poden assumir, i per a l’any que ve aquest
pressupost a priori determina unes propostes quant a
l’elaboració..., per al curs que ve, no per a aquest, per al curs
que ve, que hem estat de les poques comunitats que no hem
tocat res de la programació que hem trobat, tot i les dificultats
que tendrem d’assumir un dèficit de 26 milions d’euros que no
estan pressupostats d’aquí a final d’any, però de cara a l’any que
ve el que hem assumit és tota una sèrie de referències bàsiques
quant a confecció d’horaris de centres, si vaig als capítols més
importants, i quant als acords de millora d’aquestes retribucions,
que preveien una sèrie, diguem-ne, de gratificacions

específiques, especialment a docents que no cobrien una vacant
en origen des del mes de juliol sinó durant el curs, el que vostès
hauran sentir parlar de retribucions de juliol i agost a persones
amb més de cinc mesos de feina durant el curs, però cridats a
partir del començament de curs, no les vacants adjudicades el
mes de juliol, acudint a una retallada de l’ordre de 100 persones
en comissió de serveis amb tasques no docents, que també són
estalvis de gairebé 4 milions d’euros l’any. 

També amb estalvis a concertada -ja que ho comentàvem
ahir al parlament- de 4 milions perquè el mòdul s’estrenyi al
màxim quant al que sigui despesa de funcionament i despesa de
substitucions, i això ens dóna la xifra bàsica que ens permetria
garantir, això sí, solAlicitant als docents de secundària el que han
solAlicitat totes les comunitats autònomes, que es posin com a
màxim a 20 hores lectives els docents de secundària, i ho
repetiré una vegada més, dins l’Estatut de la Funció Pública
docent, des dels inicis d’aquest establiment d’aquelles
famoses..., vostès no sé si ho recordaran, però els que ho
recordam, d’aquella famosa lluita per arribar a establir un
estatut clar i les famoses vagues dels PNN que hi havia els anys
vuitanta, fins que es va arribar a tenir un estatut que
contemplava que els docents de secundària es podien moure en
una forquilla de 18 i 21 hores, tant de bo que es mantenguessin
forquilles en la ràtio més baixa, però en aquest moment no
podem; en aquest moment la decisió és que es mantenguin de
l’ordre de 20 hores lectives, que n’hi ha que ja ho fan i n’hi ha
que ho han fet, però en aquests moments és necessari fer-ho.

També voldria aclarir, perquè també un llegeix tota la
informació i quan té la sort de comparèixer en el Parlament, que
és el lloc on s’ha d’explicar, que això no vulnera per a res cap
dret, no vulnera per a res cap permanència, no vulnera per a res
cap hora de tutoria, coordinació de totes les hores de
permanència obligada...; és un esforç més, perquè ho
comprenem, la docència a secundària realment és complicada;
a primària i a infantil i a postobligatòria també ho és, però
secundària tots sabem que és una època complicada dels joves,
alAlots i alAlotes, que requereixen molta atenció, que es trobem
amb moltes dificultats, però sí hem de demanar als docents de
secundària en aquest cas que entenguin per què acudim a
aquesta distribució horària.

A concertada, que també ens podríem plantejar fer-ho, en
primer lloc no ho podríem fer perquè és un acord entre parts per
conveni i, en segon, tant docents de primària com de secundària
com de batxiller es troben a la franja de les 24 hores lectives,
alguns estan a 25, i a infantil i primària ja estan a 25. Per tant
aquesta distribució l’any que ve ens podria permetre un estalvi
de l’ordre de 8.800.000 euros, que serien realment destinats tots
al capítol 1 però no generarien dèficit.
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També voldria aclarir -aquí hi ha mitjans de comunicació
que ens escolten- que això no implica acomiadar cap interí,
expressió de la qual s’ha abusat, en la meva modesta opinió, i
que no és vera. Implica que l’administració necessitarà
contractar manco interins l’any que ve, perquè si ho fes entraria
en dèficit. Per tant no s’acomiada, es fa exactament el que s’ha
fet sempre. El que passa és que en aquesta comunitat hi ha un
pacte d’estabilitat, el primer pacte d’estabilitat d’interins que es
va fer aquí, que si no és el primer és un dels primers a tot
Espanya; per cert, el va subscriure per primera vegada el curs
98-99 el Partit Popular, i amb diferents variacions ha vengut
essent un bon instrument a la comunitat autònoma que té més
interins, més percentatge d’interins de tot l’Estat espanyol, i els
puc avançar que estam treballant, tot i que són temps difícils i
que necessitam l’autorització del Govern de l’Estat per
incrementar el nombre de funcionaris docents, per solAlicitar la
possibilitat, si no en aquest curs en el que ve, de fer oposicions,
d’estabilitzar aquest funcionari interí. Necessitarem autorització
prèvia, però lluitarem per explicar al Govern de l’Estat que
aquesta comunitat autònoma continua tenint la xifra més
elevada de docents interins i que necessita, per tant, estabilitzar-
los en forma d’oposicions. Això els dic que és un projecte que
no és per a avui, però sí que és per començar-lo a treballar amb
la nova administració de l’Estat per aconseguir-ho.

Això suposa un estalvi de l’ordre de més de 20 milions
d’euros que, afegit al capítol 1, ens permetrà, amb les mesures
que hem posat damunt la taula, que no és precisament la de
reducció del 5% que llegia avui sobre les notes que tenc que
alguna comunitat ha plantejat a les reduccions de cara a l’any
que ve, comunitats no del Partit Popular, per cert, reduir més els
sous, que és una altra opció, no reduir el nombre de persones
però reduir els sous, nosaltres hem preferit ajustar la quota de
professorat dins el marc legal previst però no reduir ni les
despeses ni les retribucions bàsiques ni els complements
retributius. Amb això, entre pública, concertada i personal
d’administració i serveis, estic segur, perquè ho hem calculat,
que cobrirem les quotes necessàries per a l’any que ve i tenim
un petit coixí, que sempre s’ha de guardar l’administració per
poder fer front a les variacions que sempre hi ha a l’inici de curs
escolar, perquè el que no podem preveure ara és si qualque
centre que es troba en una ràtio màxima l’any que ve, per
matrícula, necessitarà desdoblar. Per tant sempre pel setembre
hi haurà els ajustos necessaris; un necessita un petit matalàs per
poder fer front a aquesta despesa.

A partir d’aquí, que seria el més important que jo els
destacaria quant a capítol 1, també els diria que queden coses
pendents; s’aturaren i al final de la legislatura passada es
bloquejaren realment els acords de millora, acords de millora
2006 i 2008; el darrer acord de millora del sector públic -també
vull aprofitar per recordar-ho avui- el va signar el Partit Popular
el juliol del 2006. Per tant en som ben conscients, però no fou
desenvolupat perquè no podia ser desenvolupat, supòs, per
l’administració anterior per la circumstància econòmica, però
lògicament continuarem treballant en aquelles millores de caire
social que es puguin dur endavant, i en els acords de millora de
concertada, que també s’havien signat el 2004 i que el 2008 es
firmaren però que després no es dugueren a terme i varen donar
lloc a la primera manifestació del sector concertat, també hi ha
alguna cosa a la qual potser es pot fer front, però en línies
generals també està bloquejat per qüestions pressupostàries.

Com els deia, dins aquest àmbit del capítol 1, i deim el
capítol 1 per entendre’ns..., ho dic perquè ahir dins les xarxes
socials hi havia qualcú que havia posat si la meva intervenció
d’ahir havia donat dubtes respecte al capítol 1; ho tornaré a
repetir, si m’ho permeten: el capítol 1 ajusta el nombre de
professors, hores, quotes i distribució per no rebaixar els sous
dels docents. Ho repetiré perquè em sap greu que es digui que
diu el contrari quan no ho diu: aquesta comunitat lluita per
reconèixer tot allò que suposa la tasca d’un professor; ara estam
parlant de sou, també parlarem de dignificació, que, tot i que
tenim, potser, potser, les primers conversacions per intentar
arribar a algun tipus, que seria prou interessant, d’acord marc
polític, que hem anomenat pacte educatiu, potser sí o potser no
ho aconseguirem, crec que tots també estam d’acord que la tasca
docent no només requereix un suport econòmic, que el mereix,
i el mereix també la funció directiva -l’any que ve no ho podem
fer però ho farem-, i també un reconeixement a la seva tasca
professional.

En segon lloc, després de la parlar de la direcció general que
fa referència als recursos humans dins aquesta exposició
general, per cert, que una diputada molt amablement, que és en
aquesta sala, ahir em feia una observació respecte a un capítol
que figura que posa “tecnologies de la informació i
comunicació” dins aquesta direcció general; estrictament és una
errada, ho hem consultat, dels pressuposts, no fa referència a
una partida que sigui leasing, el leasing d’ordinadors, sinó que
fa referència a una partida que necessitarem per millorar i donar
suport al GESTIB, aquesta eina que necessita un suport
informàtic i que trobàrem, tot i que es podia organitzar d’una
altra manera, que com que fa molta referència a la gestió de
centres tant pressupostària com de quotes, està adscrita a la
Direcció General de Recursos Humans perquè ens la trobàrem
així adscrita; per tant hi ha una partida de 273.000 euros que no
és un d’un leasing sinó d’un manteniment del programa
GESTIB, que és necessari.

Com els deia, una altra direcció general estratègica és la
Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives. En aquesta direcció general vostès globalment
veuran una retallada, lògicament hi ha una retallada global en
determinats conceptes, però no la retallada que figura
estrictament. Els vull comentar que vostès m’hauran d’admetre
que en els pressuposts 2010 i 2011 es va fer una pràctica, que la
podem demostrar en el moment que vulguin, que era
pressupostar unes xifres, bloquejar els imports el mes de gener
i no executar aquestes xifres. Si comparen pressuposts 2010-
2012 no és correcta la comparació, i totes les comparacions que
no són homogènies, és a dir, entre nombres que representen un
mateix concepte, no són vàlides, primer principi de l’anàlisi de
dades. És a dir que, dit en mallorquí bàsic, no podem mesclar
ous amb caragols.

Per tant tenguin clar que les xifres de referència són els
pressuposts 2011 que realment hem pogut utilitzar, i, si em
permeten la broma, els que ni tan sols no hem pogut utilitzar i
que duim a dèficit, perquè ara, per exemple, si vostès van a la
partida trobaran que, globalment, com que hi ha hagut una
reestructuració i alguna qüestió, hem reorganitzat, que és a una
altra direcció general passa a aquesta, trobaran que hi ha
qualque creixement, per exemple en planificació educativa,
especialment a centres de règim especial. A centres de règim
especial, dins l’àmbit del règim de centres escolars, és perquè
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l’educació de persones adultes és a ordenació, però el règim
especial històricament, els conservatoris, les escoles de disseny,
etcètera, sempre havien estat a càrrec d’aquesta direcció
general, per tant augment en 140, 150.000 euros, però ja els dic
que és una transferència perquè creim que tots aquests centres
lògicament estan millor i mereixen estar dins l’àmbit de
planificació i centres educatius.

La inspecció educativa, lògicament ens pareix més raonable,
s’incorpora la partida. I les dues grans partides amb diferència,
és la que fa referència a beques i ajuts i la que fa referència a
traspàs de manteniment de concerts i traspàs de manteniment de
centres.

A l’apartat que fa referència a beques i ajuts hi ha dues
diferències importants, una que l’esmenarem en tramitació, i els
deman disculpes, que és que tornarem suplementar l’aportació
als ajuntaments que l’havíem passada a una altra banda i toca
ser aquí i en el 2011 ens hem trobat que era envoltant els
600.000 euros aquesta aportació, perquè vostès entre, vostès,
perdonin, els gestors responsables de l’anterior equip trobaren
-i jo ho entenc- que durant la tramitació del Pla 0-3 es varen
produir variacions respecte del plantejament inicial de
construcció, que vostès veuran també, i respecte del
plantejament de manteniment. De manera que les comunitats
autònomes ens queixàrem que totes les aportacions que havíem
de fer per construir escoletes, fifty-fifty, si em permet, amb
l’Estat, no podíem dur, que ja dúiem a l’esquena moltes coses
a les quals havíem de fer front. I al final, en els darrers anys, i
el 2012 no està signat, per tant vostès veuran que poden faltar
de l’ordre de 2 milions d’euros, no està signat perquè el 2012 el
tenim embastat, però no hi ha pressuposts 2012, per tant el
crèdit de construcció de noves escoletes 2012 el durem endavant
com a 2011, si ens signen lògicament el conveni 2012 del Pla de
0-3 anys 2008-2012. I que també, si agafam el 2010, l’import
era major, a mesura que hem anat avançant s’han anat
incorporant manco ajuntaments, per tant no pots comparar
segons quins anys perquè s’incorpora quin ajuntament troba i,
a més, al final el ministeri ha acceptat que nosaltres no hi
haguem d’aportar partida del 50%. Per tant, la comparació
d’aquesta partida també dificulta veure el que s’hi destina.

Així i tot, al que sí ens comprometem, lògicament, és al
manteniment, que és vital per als centres i que en el 2012 hi
figurarà, perquè hi haurà una modificació de gairebé, resultarà
una partida de mig milió d’euros, no podran ser els 600.000 que
hi figuraven, perquè no en tenim més, però farem un esforç,
perquè el que ha estat regidor vuit anys a un ajuntament, i molts
de vostès ho són o ho han estat, comprenen que els ajuntaments
locals realment fan front a moltes competències que no són
estrictament pròpies i que em pareix greu que no esl puguem
ajudar prioritàriament. Tothom mereix ser ajudat, però les
institucions i administracions locals ho necessiten
específicament i el 0-3 amb molt més motiu.

Que no estarem d’acord amb la quantitat? Ho puc entendre,
però hi haurà modificacions per incrementar el manteniment
d’escoletes.

També els he de dir el que ja els he comentat que és
l’aportació d’aquests esperam envoltant els 2 milions del Pla
d’ajuts de construcció 0-3, sempre que hi hagi municipis
interessats en acollir-se a aquest pla d’incorporació, de dotació,
perquè hi ha municipis que no s’hi han volgut acollir, perquè
n’hi ha de tot tipus i color, i en el Consell de Mallorca, dins la
seva ajuda de Pla d’obres i serveis, n’hi ha que s’estimaren més
acollir-se a la línia del Pla d’obres i serveis i n’hi ha que
s’acolliren a les dues, de manera que, record quan era al Consell
de Mallorca, de vegades fèiem avanços d’aprovació de plans
d’obres i serveis per a escoletes per poder-los ajuntar tots i
acollir-se a les dues ajudes, a la del Pla d’obres i serveis i a la
que venia del ministeri.

Això globalment seria el que es referiria als números globals
d’aquest departament, que també els he de dir que si comparam
números avui de matí encara comprovava que nosaltres teníem
uns números que avui el 2011 no els podíem executar, a 1 de
gener tenim bloquejats i no disposar, perquè bloquejats són
aquelles partides de totes les conselleries que Hisenda té la
facultat de bloquejar dia 1 de gener i que les empra per pagar el
que troba que ha de pagar, i així anam d’aquí fins els PAIRE,
que he descobert que també els PAIRE estan bloquejats. I jo,
com vostès saben, després hem de fer front als PAIRE, perdó els
PAIRE, als PISE, amb fons de PAIRE de l’Estat i amb fons
d’abandonament LOE. Però si els hagués de detallar el que
realment trob a les partides bloquejades, doncs el truco del
almendruco, si em permeten, jo en posaré 25 però en bloquejaré
5 a l’inici de gener i en realitat en disposaré 20 i els altres 5 ja
pagaré el que trobi que ha de pagar des d’Hisenda. Per tant, això
ho vull dir explicat d’una manera molt vulgar, però és el que
realment ens passa, i, si no, ho poden demanar a cada director
general partida per partida.

Quant a IBISEC, tres quarts del mateix els dic, dins IBISEC
hem de reconèixer que crec, com altres departaments, jo crec
que dins la Conselleria d’Educació i Cultura, dins tots els
defectes que pugui cometre aquest conseller o que hagi comès
quan ja era director general, els he de dir que des del 98 fins
avui hi ha hagut una línia de continuïtat en moltes coses,
afortunadament, la qual cosa em fa ser optimista si el dia de
demà ho arribam a plasmar amb un pacte i ho escrivim, i una
d’elles és IBISEC i l’altra és FP i l’altra són tantes coses que
realment continuen l’itinerari.

L’IBISEC, el primer pla d’infraestructures que es fa en
aquesta comunitat es va presentar el mes de febrer del 2004, ho
dic perquè de vegades mediàticament ha paregut que el primer
pla d’infraestructures, i ho dic i ja que hi ha companys aquí del
món de la comunicació, pareix que es va fer un pla
d’infraestructures el 2008, no, el pla més gros d’infraestructures
que s’ha fet mai en aquesta comunitat, ho dic perquè estic un
poc picat, si em permeten, amb la intervenció del seu líder, el
Sr. Rubalcaba, em permeti que ho digui amb un parèntesi, que
va dir que en aquesta comunitat no s’havien construït mai
escoles més que el temps de la República i el temps del PSOE,
que és ver que el temps de la República i el temps del PSOE
se’n feren moltes, però el temps del Partit Popular se’n feren
moltes, els ho diu el director general responsable de
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Planificació. I si miren el Pla d’infraestructures de l’any 2004,
presentat en el Parc Bit, davant tots els municipis de les Illes
Balears, els puc donar la referència, febrer del 2004, es va
presentar un pla d’infraestructures de 63 milions, 65 milions
d’euros, que varen du lloc a 34 grans actuacions entre centres
nous i ampliacions.

Bé, de fet, la setmana que ve n’inauguram dues que per
desgràcia no ha pogut ser abans, perquè tant de bo que el
conseller o la consellera anterior ho haguessin fet, que foren
pressupostats i adjudicats el 2007 i encara no els han pogut
acabar fins a data d’avui, que són Selva i Artà. Per tant, si em
permeten els diré que tots els aquí presents, però tots, hem
contribuït a fer escoles, que és possiblement el millor que pots
fer si estàs per al teu país de les coses que queden, fer escoles.
I l’IBISEC en continuarà fent, amb un entorn complicat perquè
cada vegada ens podem endeutar manco, cada vegada tenim
manco capacitat d’endeutament, per la qual cosa haurem
d’acudir formalment, supòs, a les cessions de crèdit, que és
aquesta fórmula que tots acceptam i que no ens agradaria -ho
dic perquè si em fan la pregunta típica: on figura la partida per
al centre tal, on figura?, no figura ara, no ha figurat l’any passat
i no ha figurat des que funcionam amb cessió de crèdit-, no
funcionam com el MEC, que té en els pressuposts generals de
l’Estat, com vostès saben, des dels temps de la Direcció
Provincial, figurava l’ítem corresponent a la partida
pressupostària del centre del poblet més petit d’Espanya fins a
l’institut més gros. Això no és així, aquí, a mesura que podem
anar generant crèdit, i per a l’any que ve es fa obra pública en
base a cessions de crèdit que encara tenim restes d’enguany, que
emprarem per exemple per fer Es Pratet, Es Pratet el farem amb
totes les cessions de crèdit, les unificarem, i possiblement el
centre més necessari o un dels tres més necessaris en aquesta
comunitat autònoma és el centre d’Es Pratet de Vila, que du
anys creixent en nombre d’aules, el farem amb una cessió de
crèdit de més de 4 milions d’euros de tot allò que podrem afegir.

També farem Santa Eulària i haurem d’acudir segurament a
un pla plurianual en base a la capacitat d’endeutament que té
l’Ajuntament de Santa Eulària i que d’altres no tenen i que
podrem executar en base a finançament i fer-hi plurianual. Però
podem acudir fins a un topall en això, perquè si fins ara no
sobrepassàvem la capacitat d’endeutament ara ja estam en una
situació de semàfor vermell, per tant les futures cessions de
crèdit, a l’IES de Santa Maria o a l’IES de Sant Marçal o a
l’Escola d’Adults de Maó o el nou centre d’Es Mercadal o el
nou centre a Can Picafort o el nou centre a Son Macià de
Manacor o el nou centre de Campos o tants i tants que tenim
damunt la taula com a urgent, per a després fer els necessaris, i
tant de bo que puguem acabar el mapa escolar en els propers
anys, figuraran a l’IBISEC d’aquesta manera. Perquè les que
figuren com a inversions reals o com a passius financers,
figuren com a passius perquè lògicament l’IBISEC, en nodrir-se
de cessions de crèdit, augmenta les despeses plurianuals que ha
d’anar pagant dels que ha adjudicat més les despeses financeres,
i com que anam carregant la partida ja hem tornat créixer quant
a despeses de capítol 9 a 7.392.000 euros.

Seguint amb el següent centre de cost, que seria estrictament
pressupostàriament i quant a la Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació Professional, aquí tenim bàsicament un
descens que globalment podríem xifrar en 2.900.000 euros
respecte de la reestructuració que hem hagut de fer a tota la
partida. El programa que lògicament, els donaré notícies
positives, perquè estic segur que després em recordaran les
negatives i ho podré després explicar, si puc: en què hem pogut
fer un esforç? Doncs hem pogut fer un esforç a augmentar el
nombre, per exemple, d’auxiliars de conversació dins els centres
i hem passat formalment de 113 a 136, que no és un gran avanç
però és un avanç per haver començat, perquè és un programa
que començaren vostès, i els felicit, d’intentar mitjançant el
famós sistema de beques que es dóna a alumnes de darrer any,
a universitaris joves que volen viure normalment, que varen
tenir problemes el primer any, també els ho vull dir, perquè
varen venir aquí senyors australians, canadencs i fora de la Unió
Europea i es trobaren realment amb problemes per cobrar el
primer any, ho dic com a persona a la qual varen acudir a
demanar ajuda, però bé, no eren problemes imputables a vostès,
però és que tenien altres problemes com poder tenir el visat per
poder cobrar, en ser australians, per exemple, o nord-americans
o no ser ciutadans europeus, que els ciutadans europeus no
haguessin tengut cap problema; però una vegada que aquests
problemes passaren, també els centres les passaren complicades
a l’hora de pagar dels seus pressuposts a aquests -no és així,
directora?-, els seus mateixos pressuposts, en el principi no hi
havia ni dotació. I després hi va haver un interregne fins que es
va poder fer.

Bé, idò aquí intentarem millorar tot aquest programa que ha
estat molt ben rebut per part de tots els centres, els ho repetesc,
va ser una bona idea i tant de bo la puguem mantenir. Ja els puc
dir, avançar, que el British Council, probablement la institució
més prestigiosa britànica quant a formació en anglès, va visitar,
hi vaig ser present a una reunió amb el president de la comunitat
autònoma, i així com abans, com a comunitat autònoma no
podíem convenir, només el Ministeri d’Educació, perdó, el
Ministeri d’Assumptes Exteriors podia negociar aquests temes
d’estat a estat, ara el British Council té més autonomia perquè
puguem negociar segurament tant els plans de formació de
professorat, que també s’incrementen, plans de formació de
professorat, que farem menció en tres àrees concretes:
tecnologia, idiomes i didàctiques; són moltes les necessitats de
formació, però amb els pressuposts que tenim haurem de
prioritzar, i en idiomes, tecnologies i didàctiques són
possiblement les tres àrees a què podem destinar més recursos.
Idò els comentava que segurament tendrem suport d’institucions
tan prestigioses com el British.

Quant a la resta, trobaran disminucions dins l’àmbit del que
podem, algunes que fan referència, dins l’ordenació de l’FP,
n’hi ha algunes de material d’FP que provenien de despesa
compromesa, que ara no hi són, de leasing d’ordinadors, de
material que obteníem, de problemes que hem trobat a centres
de referència, de problemes de cicles que li reconec que no
podem atendre. Aquest darrer any o any i mig ha augmentat
moltíssim la demanda de formació, possiblement vinculada
perquè els joves ja no troben tan fàcilment ocupació, i tenim una
manca, que estic segur que entre tots resoldrem, però l’any que
ve ho tenim fotut, parlant clar i malament, i dins el que puguem
mantendrem els cicles formatius que tenim. També hem hagut
d’augmentar qualque despesa de la qual no en som culpables,
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perquè s’han modificat PQ i PI i cicles de grau mitjà que s’han
passat d’any i escaig a dos anys, la qual cosa ha tengut un cost
indirecte que ens hem hagut de menjar. Perquè clar és molt bo
legislar i després no comprometre crèdit, però realment és un
altre problema al qual farem front, dins l’àmbit d’allargament
dels propis cicles formatius.

Això seria globalment el que faria referència dins el
programa. També els comentava el que feia referència a PISE,
TISE, PAIRE, PROA i altres programes de suport; dins tota
aquesta terminologia, que quasi requereix una nota a peu de
pàgina per explicar el que grosso modo hem d’entendre que són
programes d’atenció a la diversitat, programes d’integració,
programes de reforç, programes per evitar abandó, els assegur
que el més interessat o tan interessat com vostès som jo mateix;
però també dins la mateixa disponibilitat i honradesa
pressupostària. No em va bé organitzar un PISE i que em caigui
el diluvi universal si no el puc fer si la partida de més de
100.000 euros queda bloquejada i ha de ser englobada perquè el
ministeri, i els reconec que el ministeri a nivell tècnic amb
nosaltres mateixos sigui del color polític que sigui, per reunions
del director general, s’ha portat estupendament amb nosaltres i
ja ens ha dit que per a l’any que ve ens mantendrà justificacions,
fins i tot en TISE, amb les aportacions que fem a recursos
humans, perquè consti com a aportació, però els he de dir que,
ja els dic, el PISE, un programa en colAlaboració amb
ajuntaments i tot el que sigui, amb alumnes amb dificultats, en
què jo puc compartir amb vostès que és necessària una formació
complementària més enllà de les aules, ho hem complementat
amb el programa global PAIRE del ministeri o amb el programa
d’abandonament escolar. Però estrictament el que figurava en
el pressupost no hi era, està bloquejat, i si no els fets són
empíricament demostrables.

I globalment, i dins aquesta partida hi entraria, dins el
programa de normalització també manteniment, tot i que aportar
menys als convenis de formació de professorat en català, però
dins l’àmbit global mantenim una partida 20.000 euros inferior
però de 112.000 euros en tot allò que fa a la part d’ensenyament
de català, referent sobretot a l’àmbit de formació de professorat
dins la pròpia direcció general, que no està dins Política
Lingüística, sí que històricament ha estat sempre dins Ordenació
i Innovació.

Un altre epígraf crec que molt important que mereix una
menció a part és el que fa referència a Universitat, recerca i
transferència de coneixement. Dins aquest àmbit hauríem de
destacar diverses coses: la primera, parlant amb la rectora i amb
els vicerectors i amb la feina que fa el director general, la pròpia
Universitat és ben conscient de la situació pressupostària en què
estava, per tant quan ens varen plantejar que veiéssim com
mantenir una nominativa correcta, que a les dues darreres
legislatures ha tengut decreixements superiors als que té
enguany, de més del 6%, i en el nostre és el 4,5, i que
m’agradaria i serà augment en un futur, però que per a enguany
suposarà una transferència de gairebé 59 milions front als 61, té
2 milions menys de nominatiu. Però també és ver que hem fet
un esforç a mantenir tots els complements retributius
investigadors propis d’aquesta comunitat, que a l’hora de
negociar era una cosa que sí ens va demanar la rectora que
mantinguéssim. Per la qual cosa, dins tota la reestructuració,
doncs a la rectora li vàrem transmetre la necessitat que feien tots
els centres d’infantil, primària, secundària, batxillerat i FP, era

ben lògic que també ho féssim a la Universitat, era ben lògic,
era necessari, no lògic, no me malinterpretin, el lògic seria anar
augmentant, però dins la situació que teníem era el menor que
podíem aplicar i els he de dir que molt raonablement acceptat
fins a la informació que tenim. Perquè també hem hagut de
complementar coses que els interessava estratègicament més i
que no havien obtingut l’autorització fins ara del Govern
anterior, com per exemple crèdits per a construcció de nous
centres; crèdits, que clar, els he d’explicar que dins aquest pla,
que tots vostès saben que en parlàrem l’altre dia i que en
parlarem a una compareixença específica, de millora i de
competitivitat del nostre campus i d’anar cap a un campus
d’excelAlència europea, s’havien de fer unes actuacions
necessàries perquè això sigui així, i una d’elles, que és sagnant,
és que té un multiaulari d’aules prefabricades que s’ha acabat
consolidant com a edifici de prefabricades i que no pot ser així.
Hi realment hi havia un possible crèdit subvencionat de 5
milions d’euros que l’anterior conseller d’Economia va trobar
que havia de bloquejar.

Aleshores, a l’hora de negociar doncs ha estat dura i
complicada la negociació, però hem desbloquejat, el que ha
suposat augment, perquè cada que tocam un crèdit és computar
plurianual i dèficit, i són paraules complicades en els temps que
corren. Però creim que estam pràcticament a punt de
desembussar, per dir-ho d’una manera elemental, un crèdit de
5 milions d’euros, que al final retornarem via transferències
UIB, al final l’acabarem pagant, això és ben clar, però que els
permetrà substituir un edifici de prefabricades amb un
multiaulari com Déu mana. I això era prioritari, en això hem fet
feina. És a dir, a l’hora de negociar, hem negociat amb això. A
l’hora d’obtenir els premis de campus d’excelAlència, com
vostès saben hi va haver unes poques universitats que quedaren
en el nivell 1, unes 5 o 6 universitats compartida amb Girona a
nivell 2, i un caramull d’universitats que no hi arribaren, ens
hem de felicitar perquè la nostra el va obtenir. I la nostra va
obtenir un premi d’1.700.000, està bé. No, senyor! El 1.700.000
és un crèdit bla del ministeri que hem d’acabar pagant i a mi
aquestes cuentas del gran capitán són complicades, no és ver?
Aquest 1.700.000 que la rectora em va dir, m’has de donar
suport, estic segur que ho puc dir perquè era un dels seus grans
projectes com a rectora, lògicament que li hem donat suport.
Però aquest 1.700.000 també el pagarem, el retornarem. No és
1.700.000 a fons perdut. 

Per tant, els he de dir que sí, millorarem el finançament en
estructures, i el 1.700.000 és en programes específics
d’investigació, però són crèdits, no són estrictament que ens en
posin 6 més, perquè ja poden suposar que jo diria 2 manco i 6
més, n’hem posat 4 més. Per desgràcia els dic allò que és i no el
que m’agradaria que fos.
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Una altra partida que també estic molt content de poder-hi
fer front especialment per a molts de nosaltres, però
especialment per als diputats d’Eivissa i Formentera, és que
hem tornat recuperar íntegrament la partida per a alumnes que
no poden cursar els estudis a la seva illa o han d’anar fora
d’aquesta comunitat. Al principi era de 630.000 euros en els
pressuposts originals, però vàrem fer una modificació de crèdit
i de facto la convocatòria va treure 180.000 euros, no 630. El
conseller que els parla creu que la formació universitària -i ja ho
diu el seu nom- ha de ser allò universal que faci falta. I som el
primer, com a exalumne, creient i defensor polític d’aquesta
universitat, que farem tot allò que podrem, però si qualque
alumne ha d’anar a cursar qualque carrera a fora, crec que és de
justícia que els ajudem almanco i ho farem. Però sobretot si hi
ha alumnes d’Eivissa i Menorca que a la petita extensió
universitària no poden fer l’oferta educativa perquè necessiten
venir a Mallorca, també crec que és de justícia i de cohesió
social d’aquesta comunitat, que tornem a recuperar l’ajuda de
630.000 euros, si m’ho permeten.

Finalment els he de dir que vostès em podran trobar algunes
partides de disminució a institucions, o a UIB en capítol de
recerca i desenvolupament, però també els he de contar que jo
m’he trobat..., clar, alguns casos que ara hi he de fer front. Un
d’ells són plurianuals, però no plurianuals iguals, per exemple
el plurianual de construcció del centre nou del Parc BIT és un
sistema plurianual in crescendo que fa que enguany hi haguem
de posar 860.000 euros més. Si jo en lloc de fer plurianuals
iguals, faig plurianuals que el primer any pag una cosa i el
segon 860.000 més, dins el que tenc i els assegur que és manco
del que crèiem que teníem i és el que podrem tenir sense acudir
al crèdit, aquests 860.000 els hauré de posar aquí. M’agradaria
més posar-los a una altra banda, a la nominativa, però clar, al
Parc BIT segons la rectora, perquè tampoc no he trobat cap
paper -saps que és de gros!-, té l’acord formal que cedirem 3
espais d’aquest centre del Parc BIT, acord verbal, no em
pensava mai que els acords entre la conselleria i la Universitat
fossin verbals. Però bé, ja està bé, lògicament ens fiarem de la
paraula de les persones. Dins aquest centre hi haurà una cessió
de 3 espais, si volen després ho comentam, però el més bo és
que hem de suplementar en 800.000 euros més un plurianual, i
aquests 800.000 euros més els haurem d’aportar, no els podré
dedicar a beques doctorals, que també augmenta. Perquè també
hi ha unes ajudes de beques doctorals i aquestes, què volen que
els digui? Són beques també in crescendo, que la comunitat
primer ha de pagar un 25%, després un 50%, després el 75% i
després el 100%. Jo els confés que m’aniria més bé que fossin
un decrescendo, que el vengui pagui menys o no trobi deutes o
trobi els deutes que hem de tenir tots. Tots estam d’acord que
les infraestructures les han de pagar aquestes i les generacions
que venguin. Això ho compartim políticament tots. Les
infraestructures les hem de pagar tots i si no les podem pagar
d’un cop, les haurem de pagar. Però les beques? Que haguem de
trobar-nos..., hi ha un suplement de beques que em pareix molt
bé, però no és lineal. Això fa que després, si vostès em diuen
que a una altra banda hi falten 400.000 euros, jo també els dic
que ho he hagut de suplementar. I com que crec que els
convenis són sagrats i s’han de respectar, si hi ha un conveni de
plurianual i un conveni de beques, que és creixent, a qualque
altra banda és decreixent.

Quant a cultura i joventut, els he de dir que a cultura,
joventut i política lingüística, jo no partia d’un pressupost de 10
milions d’euros el 2010. No, això també era el truco del
almendruco. Hi figuraven 10 i entre el 2010 i el 2011 s’han
bloquejat fins un poc més de 7,5 milions, 7,5 milions! No 10. I
nosaltres hem deixat gairebé un pressupost de 6.100.000 perquè
no en tenim més, però en tendrem més. I optimitzarem les
coses. Per exemple, la promoció exterior no la faran dos, no la
farà el COFUC i l’Institut Ramon Llull, la farà un. Nosaltres
hem d’optimitzar el que tenim. 

Els reconec que a cultura hem lluitat i lluitarem per fer
créixer en pressupost, però primer hem anat al compromís
obligatori i després a allò que podrem, perquè hem trobat
convenis signats..., bé, això ja els serveis jurídics ho estudiaran,
i em sap molt de greu, però he trobat convenis signats sense
partida pressupostària, i això és greu. Però els intentarem
arreglar perquè l’ajuntament que ho ha rebut, que és el
d’Alcúdia, no en tenia cap culpa, però ja té el constructor i ja té
l’obra en marxa, i de moment a aquesta conselleria li falten
130.000 euros. Ja ho aclarirem. Tenc un gran respecte per tots
els meus antecessors, a part d’estima personal, de tots, però
també ens hem de menjar el que ens hem de menjar i tenim la
culpa del que tenim la culpa. 

Primer de tot, què farem? En capítol 4 podrem repartir poc,
perquè tenim poc i perquè no anirem al crèdit per repartir.
Primer complirem les obligacions que tenim, que és pagar,
aportar a la Simfònica, a la Simfònica que també m’he trobat
d’aquesta passada legislatura un gran problema, fent creure a la
Simfònica que tendria una aportació de l’IBATUR que no va
tenir mai i que consta com a dèficit de la Simfònica -i qualque
dia haurem d’arreglar- de molts de cents de milers d’euros, la
Simfònica. L’ajudarem, la potenciarem, els puc dir que fins i tot
trobarem sinèrgies entre la Simfònica i el Ramon Llull. Ja els
anuncii una actuació a Suïssa patrocinada, perquè cercarem que
a la cultura es vagi introduint el concepte de patrocini cultural.
A la Simfònica ens ajudaran que actuï aquí i fora d’aquí, en els
països de parla catalana i a tot el món, una actuació que
especialment em fa ganes anunciar, amb el suport de l’Institut
Ramon Llull, serà a Suïssa, si Déu ho vol, el mes d’abril. I
d’altres que tenim, però com que no són una realitat, no les
anuncii. Perquè la Simfònica de les Illes Balears és bona en si
mateixa, és un dels primers elements culturals, primer de
cohesió perquè tothom hi està d’acord, i també m’agradaria que
hi colAlaborassin el Consell de Menorca i el d’Eivissa, que
tampoc no és molt raonable un consorci on hi ha el Consell de
Mallorca, l’Ajuntament de Palma i el Govern i actua a Eivissa
i a Menorca i m’agradaria molt que també s’implicassin, si els
pareix bé, els consells d’Eivissa i de Menorca; i aquesta
Simfònica té un dèficit important, històric, que haurem de
cobrir, d’un any que es va aprovar un pressupost que no entenc
en absolut com es va fer.
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Actuacions que haurem de fer, donar a tot tipus de
consorcis, tenim Es Baluard, tenim la Robert Graves i de
música, ... tenim una llista, després els ho puc desglossar. És a
dir, primer cobrirem el més necessari i que després veurem
desglossat en tot el que són Museu Arqueològic, Museu de
Mallorca, Museu Monogràfic de Puig dels Molins, Museu
Etnològic de Muro. A La Llonja veuran una disminució de
partida brutal, però no és que haguem llevat 1 milió de La
Llonja, és que totes les obres de reforma es pagaren la darrera
anualitat..., s’ha fet una magnífica rehabilitació, que era una part
de vitralls, una part de gàrgoles i que quan tenguem qualque
euro més també afrontarem. I ja els dic que si podem,
intentarem que el Ministeri d’Educació i Cultura que ens ajudi
amb aquesta infraestructura única gairebé a tota la Mediterrània,
però que no es pensin que hem carregat 1 milió d’euros, per
l’amor de Déu! És la finalització del darrer termini de les obres
de la millora.

Quant a joventut, i abans que m’ho diguin, els dic que també
hi ha una part important de pressupost que es va reordenar
aquests darrers anys i era l’eliminació del Consorci Turisme
Jove i la integració dins el que és avui l’Institut Balear de la
Joventut, veuran que hi ha una variació de partides considerable.
També els dic que farem el que farem... sé que el Consell de la
Joventut, primer com a Consell de la Joventut, segon com a
joves, si els joves no es queixen és que tal vegada han perdut
aquell esperit reivindicatiu, s’han de queixar i a mi me sap greu
que em venguessin a veure als dos mesos i que no tenien ni per
a telèfon, que ja els ho havien tallat aquest any i no tenien ni per
al llum. Ara és la meva responsabilitat, però els cont que el que
farem serà passar-los un local i amb això podrem baixar
l’aportació. O el que és el mateix, seria com si l’augmentàssim.
El local que tenim té un problema de llicència d’activitats que
si el solucionam davant de l’Ajuntament de Palma, l’Institut de
la Joventut tendrà un local que no haurà de llogar. I tot aquest
lloguer és un major ingrés que tendrà, tendrà una seu estable i
arribarà a tenir una solució. I jo ara m’he menj -perdoni, m’he
menj, ho retir-, jo ara he d’acceptar les crítiques que el consell
tengui cap a mi, però respecte de les actuacions que hagi de fer,
farà les mateixes, sobretot si no ha de pagar el lloguer. És com
si li haguéssim augmentat la partida. El que puc fer és trobar-li
un local. El que no puc fer és donar-li més doblers. Per tant, tant
de bo que aquest Consell de la Joventut continuï treballant i que
la seva preocupació fonamental és que no li tallin el llum o el
telèfon. 

Respecte de les actuacions podrem mantenir, podrem fer
alguna actuació puntual de millora, d’estalvi energètic, perquè
ho vaig anar a veure personalment i crec que ho podrem fer,
amb el suport de la Unió Europea en el centre d’Alcúdia, però
respecte de campaments i albergs podrem fer el més bàsic.
Altres programes que després si vostès em demanen, no ho
podrem fer. Podrem fer els que podrem fer, podrem ajudar
l’institut, podrem ajudar els programes de carnet jove perquè hi
ha entitats que ens ajudaran, podrem ajudar altres programes de
suport. Tota l’oficina d’informació de via Alemanya la posarem
a locals propis del Palma Arena i no pagarem 72.000, més
aigua, més lloguer, 90.000 euros, havent-hi devora una oficina
municipal, a mi me pareix que cadascú ha de fer el que pot fer
i si hi ha una oficina municipal a via Alemanya, nosaltres no
hem de tenir llogats 72.000 euros a una oficina autonòmica.
Hem de dur l’autonòmica als locals autonòmics de l’Institut
Balear de la Joventut que és al Palma Arena i allà podrem

atendre sense haver de pagar aquests 72.000 euros. Ve a ser com
si poguéssim injectar 72.000 euros, no els inject, però els
deixaré de pagar en lloguers i en despesa corrent. Els deixarem
de pagar, perdó.

Quant al SOIB, mereix una menció a part que els conti un
parell de coses. Si veuen una disminució, els avanç que
possiblement en totes les gestions que farem, descomptant la
retallada..., no la retallada que ens fan culpa d’una mala gestió
que ja he explicat moltes vegades que l’arreglarem, així i tot
l’arreglarem i executarem i esper que la Unió Europea i Madrid
ens continuï aportant aquests -8 milions d’entrada que de
moment tenim en fons ocupats que ens pesen com una llosa; els
cont que ho podem perdre tot, podem perdre -i no vull ser
dramàtic, per tant, vull assumir el que he d’assumir, però no allò
que no em toca assumir-, podem perdre fons de la Unió si no
superam l’informe que es farà sobre l’auditoria que es farà el
mes de novembre. Com que és un tema molt tècnic, després si
la directora els ho ha d’aclarir exactament, ho farà. Si superam
aquest vetitum que tenim sobre fons europeus, que ni es
tramitaren bé, ni es justificaren bé, ni es va du el programa de
gestió informàtica adequat, ni es guardaren els expedients allà
on tocava, ni una llarga llista de faltes que ens ha posat l’oficina
de la Unió, si els arribam a demostrar el que no es va demostrar
el març quan se va dir que el març s’arreglaria i no es va
arreglar i el juny ens va venir una observació i l’octubre la
suspensió temporal, l’any que ve, que no és poc, podrem
executar de l’ordre de 55 milions. Però també els he de dir que
d’aquests 55 milions, n’hi ha 8 de fons propis que no posarem,
que no els tenim i no ho farem mitjançant crèdit, no els tenim ni
els hem tengut mai, per tant no els posarem, 4 que ja ens han
llevat, ens han llevat ..., ja ens ha dit l’organisme responsable
que els programes operatius regionals en totes les comunitats
repartiran manco i a nosaltres 4 manco del que ens toca, i un
capítol 7 d’inversions que tenien de transferències de capital,
que no empraven, encara no he aclarit ben bé de què, però hi
havia un capítol 7 que deduesc que és una transferència de tipus
d’inversió, estava bloquejat i no s’utilitza, del 10 i de l’11 ja no
l’han pressupostat; per tant, si sumen això, el que no tenim, el
repartiment de fons..., després hi ha una partida de 200 milions
a repartir a tot l’Estat i que també ens han dit que ens retallaran,
en part ja saben vostès que amb l’ampliació de la Unió Europea,
els perjudicats seran els països que abans rebien molts de fons
de la Unió en formació, i ara ens l’haurem de repartir entre tots
els membres que la necessiten i normalment els antics
perceptors passam a rebre manco perquè els països de nova
adhesió tendran més fons europeus; però si sumam respecte del
que figurava i li resten el que bloquejava, el que no tenim,
continuarem fent més perquè acudirem a programes PO o
programes OLOAS, que són també aquests acrònims que
realment has d’explicar -són bàsicament programes d’orientació
laboral i d’orientació de l’autoocupació que realment les entitats
colAlaboradores te demanen no dur-los, era més bo de fer amb
fons propis perquè requereixen un seguiment fins a la possible,
fins i tot a la integració al món del treball-, però les entitats
colAlaboradores, veient la necessitat, el deute i el dèficit,
acudirem a aquests fons finalistes, no ens crearan forats i també
ens donaran oportunitat de fer fons de formació.
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Però jo també els vull dir que el que farem serà aprofitar els
centres integrats. Tenir el SOIB té com a finalitat unificar la
formació professional amb l’àmbit ocupacional i reglat. I els
centres integrats ho permeten i ho permeten a tot Europa i ho
permetran aquí. I en els centres de referència, que no són centres
d’integrats, per cert els felicit pel magnífic centre de referència
que tenim a Menorca... Els he de dir una cosa, els felicit per la
part de construcció, però ens hem trobat que conveni a conveni
per declarar-los centres de referència, em pareix que no en
tenim cap de firmat. Firmat, firmat per tenir-los a BOE com a
centres nacionals de referència, que s’entén que és un centre on
es fa investigació de l’FP, perquè avui en dia l’FP, especialment
la reglada superior, especialment no, la reglada superior té
consideració d’ensenyament de nivell 4 o sigui superior dins la
Unió Europea, té uns requeriments i aquí tenim un magnífic
centre a Son Llebre en sociosanitari, tenim un centre a Maó,
podríem tenir embastat un centre de turisme i ens agradaria
tenir-ne a Eivissa, en tenim dins el cap un que podríem
transformar-lo en centre de referència per tenir-ne un a cada illa,
no estan definits com a centres de referència. Tenir no en tenim
cap, embastat en tenim embastats. Perquè la part que ens han
deixat que hem de cobrir és de més d’una trentena de dos-cents
que hem d’enviar en comissió de servei. I això és complicat,
però els emprarem i els dotarem a poc a poc, ens tocarà la part
de posada en funcionament. 

Idò, com els deia, en els centres integrats, en els centres de
formació de persones adultes aquesta legislatura arribam a
desenvolupar la Llei de formació i de capacitació de persones
adultes, que aprovàrem amb un ample suport l’any 2006, si no
record malament en aquesta cambra. També els centres de
formació de persones adultes ens demanen que facem,
lògicament a les persones adultes no hem de fer alfabetització
com fa 20 anys gràcies a Déu, que també n’hem de fer amb
nouvinguts, però podem donar un caire més qualificador i
professional i donar certificat de qualificació 1, 2, ja no sé si dir
3, tant de bo que fos 3, però 1 i 2 sí. Per tant, fons que ens
podem acollir a centres integrats i a centres propis també ho
podem fer.

I finalment augmenta de forma important, gairebé 1.600.000
euros l’orientació als mateixos centres, perquè farem alguna
cosa que les oficines necessiten. He anat a visitar oficines
pròpies i necessiten primer que les remodelem un poc, perquè
n’hi ha qualcuna que Déu n’hi do que estat que té! Dos, que els
nostres orientadors d’allà també fan molt bona feina, fan molt
bona feina les entitats colAlaboradores, però també aprofitem els
recursos que té l’administració, i això seria gairebé l’explicació
quant al SOIB.

Quant a l’Institut d’Estudis Baleàrics i COFUC els he de dir
que respecte de les partides gairebé les mantenim amb els retalls
del 10% que hem aplicat i les hem unificades. Vostès saben que
estam dins un àmbit de reunificació de les empreses i del sector
instrumental, per la llei de 2010, i nosaltres hem pensat que
l’Institut d’Estudis Baleàrics podria tenir dos grans vessants:
primera, que l’institut està integrat dins el Ramon Llull. A mi
m’agradaria que clarifiquéssim aquest punt. El Ramon Llull,
com a si, és una institució, nosaltres no som el Ramon Llull, el
Ramon Llull és una institució que té molts d’any de vigència i
de la qual nosaltres hi formam part en peu d’igualtat, que no
pressupostària, amb altres institucions, i podem utilitzar aquesta
xarxa a nivell mundial per donar a conèixer aquella aportació

que volem fer dins els països de parla catalana que nosaltres
podem fer d’aquells aspectes que realment creim que podem
colAlaborar. Així, parlant amb el director, el  Sr. Villatoro, hi
haurà accions específiques dins el 2012, com n’hi ha hagut el
2011 -en aquests moments estava convidat, però no hi he pogut
anar per raons òbvies a l’exposició Concepts, avui, a Nova York
on hi ha set artistes mallorquins i divendres l’actuació de Joan
Pons en el Lincoln Center, actuació patrocinada, i que m’hagués
agradat i estava convidat i avui horabaixa esper poder parlar
amb ell i felicitar-lo-, però és molt més important, primer, en
temps de crisi que vostès tenguin clar que un no es dedica a
viatjar més de l’estrictament necessari tot i que m’hagués fet
molta d’ilAlusió; segona, representar aquesta comunitat
autònoma a un esdeveniment important que és que set artistes
nostres, pintors i escultors, són a Nova York, generen
expectatives i alguns d’ells em comentava que venen obra,
mouen mercat cultural, que és el que importa. I de Joan Pons no
els he de parlar, la figura dels Amics de l’Òpera de Nova York
és una entitat que just que nomeni Joan Pons, Menorca, Balears
és un fet prou important en si mateix, i tot i que estava convidat
i m’hagués agradat expressar públicament el suport els puc dir
que per a l’any que ve hi ha un parell d’actuacions importants
i treballam amb Miró a Washington; treballam, com els he dit,
amb la Simfònica; treballam amb un programa de moure artistes
a Alemanya amb colAlaboració i tenim un gran projecte que no
sé si mai es complirà que serà moure’ns a Extrem Orient amb la
nostra orquestra. El teníem, però no l’aprofitàrem. El Govern
coreà un moment donat, a l’aniversari de la mort d’Eaktay Ahn,
que com vostès saben és el compositor de l’himne de Corea i
fundador del que aleshores és l’Orquestra Ciutat de Palma i avui
en dia és la Simfònica o la Simfònica Ciutat de Palma, tenim
unes actuacions prou importants. 

El Llull també intenta obrir oficina a Tòquio. Si és veritat
que culturalment és bo que ens coneguin a països amb una
sensibilitat musical enorme, ens faria ilAlusió, però no està
tancat, però aprofit per dir-ho, per poder fer aquesta actuació
allà, que es parli de Catalunya i es parli de Balears a Extrem
Orient, però que se’n parli perquè també tenim una cultura prou
important, però, això sí, com no hi anem subvencionats per les
entitats d’allà realment és molt costós poder-ho fer, però no els
deix de dir que és un dels programes i dels projectes importants.

Per acabar, els vull dir que el COFUC es dedicarà a tot el
que sigui potenciació del coneixement de la llengua, als cursos
de formació i acreditació de la gent. Substituirem, perquè la
Universitat es troba en dificultats per poder cedir locals i per la
infraestructura i perquè tal vegada ens dirà, que no ens ho ha dit,
eh?, però, com podem utilitzar les instalAlacions si necessitam o
tenim manco fons; bé, nosaltres hem pensat que per no
complicar i per animar a la gent que es recicli, que es formi i
que es certifiqui en català és fer exàmens sobre el territori,
utilitzar la nostra xarxa de centre d’idiomes i de centres de
secundària per fer exàmens no només a Palma i a Manacor sinó
a Palma, a Inca, a Manacor, al nord de l’illa, a Menorca i a
Eivissa. És a dir, acostarem, facilitarem a la gent al territori que
estudiï i que se certifiqui, entre d’altres coses. Per tant, veuran
que aportacions que figuraven a convenis amb la UIB els faran
els nostres tècnics i els farem sobre el territori. 
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I l’Institut d’Estudis Baleàrics es dedicarà bàsicament a la
feina que ha fet sempre, a la feina d’investigació, de recerca, de
publicació, e coneixement entre l’Institut d’Estudis Menorquins,
de l’Institut d’Estudis Eivissenc,de participació en el Llull, que
hi participa, hi participa en el Consell de Direcció, i de tot allò
que sigui una feina pròpia de l’institut. Poden conviure
perfectament el Llull i l’Institut d’Estudis Baleàrics.I
pressupost que els cont aquí no és aquest ni de casualitat, el
pressupost 2011, vostès saben tot el que va passar en el Llull,
tots els canvis que hi va haver, hi va haver un canvi polític molt
important respecte de tot allò que va passar i realment el
pressupost de prop d’1 milió d’euros és el que tenia i és el que
té i se li afegeix el pressupost del COFUC, amb allò que li he
explicat, entre tots dos manejaran globalment gairebé 2milions
d’euros per a aquestes actuacions.

Dit això em sembla que he fet una aproximació que esper
que hagi pogut centrar inicialment... Quedo a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Sí, idò farem un recés
de cinc minutets només perquè ens ho demana un portaveu i
després continuarem.

EL SR. PRESIDENT:

Després d’aquest recés, per tal de formular preguntes o
observacions passarem als grups parlamentaris. Sr. Conseller,
vostè sap...

(Remor de veus)

Jo tenc la mala sort que no puc sancionar els mitjans de
comunicació com ho fan ells amb nosaltres perquè si no
posaríem alguna nota, són nervis. Si els sembla i podem
començar... no ho sé, sol passar a les escoles, també.

Sr. Conseller, sap vostè que després de cada portaveu pot
intervenir per un temps de deu minuts o fer-ho després amb
trenta minuts de temps, com vulgui.

Idò passarem als grups parlamentaris. En primer lloc té la
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Alberdi, per un temps de deu minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sr. President. Volia demanar, si no hi tenen
inconvenient, de dividir-nos el temps amb la Sra. Rita perquè
ella porta tots els temes de cultura i també del SOIB i com que
és molt complex, hem decidit que si els semblava bé ho faríem
així.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap problema que ho facin així, només els he de dir
abans que en el segon torn, que és de cinc minuts, només ho
podrà fer una de les dues, no podran intervenir les dues. Molt
bé, idò endavant, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies. Moltes gràcies, conseller, per totes les explicacions
que ens ha donat. Avui començam el debat polític del
pressupost i tot el que parlarem avui, que serà de números, en el
fons en el fons també és política, perquè tot el que es fa en
aquesta cambra en realitat és política i d’això vull parlar jo, de
la ideologia que tanquen els números.

Tinc molt poc temps, la Conselleria d’Educació és sempre
molt complexa, però enguany ho és molt més perquè té més
responsabilitats de les que ha tingut mai i per tant, intentaré ser
el més breu possible.

Vull començar dient que totes les seves explicacions que han
estat acurades i crec que s’ha fet un esforç per fer aquest
pressupost, però a pesar d’això he de començar aquesta
intervenció dient que aquesta comunitat autònoma no es pot
permetre fer una davallada de 55 milions en educació. No s’ho
pot permetre. No s’ho pot permetre i a més, no s’ho pot
permetre de tal manera que no s’ho permetrà, i ara explicaré per
què això serà així. 

Vostè ho ha comentat i a mi m’ha cridat molt l’atenció en
mirar el pressupost, que l’he mirat amb molta cura, que vostè
crida l’atenció a una cosa que jo he anat anomenant com l’efecte
pervers del menys 10%, no?, perquè vostès el que han fet han
estat retallades del 10%, baixades del 10% lineal a partides, a
conceptes que de cap manera no es poden reduir d’aquesta
manera. I això crida molt l’atenció perquè té a veure amb la
calefacció, amb l’aigua, amb els tributs, amb les assegurances,
... Això no es pot reduir el 10%, conseller, reparacions
d’edificis... I jo em pregunto, vostè ho ha mencionat, s’ha fet un
pressupost per presentar, però això no és un càlcul de
pressupost, davallar un 10% en partides en què no es pot
estalviar. Vostè ho sap, no?, que aquestes partides és impossible
que es redueixin en un 10%, que no podrem reduir la calefacció,
ni l’aigua, ni el gas un 10%.

Parlaré de cinc coses, conseller. Parlaré de funcionament
corrent dels centres, parlaré d’ajuts i de beques, parlaré
d’innovació i formació del professorat, parlaré de l’IBISEC i
parlaré de recerca i joventut. Ho dic perquè dels altres
programes no hi hauria temps de parlar-ne i aquests em sembla
que són els cabdals.

Vull començar parlant d’aquest programa, del 423B, que té
a veure amb el funcionament corrent dels centres. Vostè i ho ja
sabem que fa molts d’anys que tenim problemes amb aquest
programa, no és d’ara, però ara, ara hi ha problemes ja molt
greus, ara, ara amb aquest programa. Ho ha mencionat, però jo
ho vull deixar palès que es lleven 2 milions i mig d’euros d’una
partida que precisament és la de funcionament corrent dels
centres, passem de 10,5 milions a 8, a un número rodó, 8, no 8
milions i ics i ics, no, 8 milions. I curiosament, vostè ha parlat
d’un estalvi també de la concertada, però curiosament en
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aquesta partida, en aquest programa la mateixa partida per a la
concertada puja un 3%, 575.000 euros. Li ho vaig dir ahir a la
pregunta i li ho torn a repetir: sempre m’alegraré que no
tinguem problemes amb la concertada, sempre, el que passa és
que jo sempre defensaré que aquests mateixos no problemes els
vull per a la pública. I li faig una pregunta: com ho farà,
conseller, perquè amb aquests 8 milions no surten els comptes?
Com ho farà conseller per pagar la despesa corrent dels
centres?, com ho farà?, mitjançant quin procediment
aconseguirà aquest crèdit? No li parlaré de nòmines, ja en vàrem
parlar ahir, però...

El segon tema que vull tocar és el programa 423 d’ajuts i
beques. El vull tocar, vostè ja n’ha parlat també, però no ha
comentat unes coses que a mi m’interessa comentar perquè crec
que aquest és un programa cabdal per a la cohesió social perquè
sap que hi ha moltes famílies que necessiten de veritat les ajudes
del menjador i del transport, no? Vostè n’és conscient perquè en
temps de crisi les famílies especialment necessiten això i sap
que s’han reduït un 30% les ajudes de menjador i un 60% les
ajudes a transport escolar. Com ho gestionarà això? Com
estaran atents, com estarem tots atents perquè per descomptat
aquest grup hi estarà, que els nins i les nines no perdin
l’oportunitat i s’aconsegueixin aquests diners que necessiten les
famílies? 

En aquesta mateixa partida, jo he mirat totes les memòries,
i també es continua dient que serveix per ajudar les AMPAS.
Em sembla que les AMPAS són molt importants. Aquest
sistema educatiu que sempre està molt en dubte, jo que he tingut
l’oportunitat de veure la seva evolució en aquests darrers vuit
anys, la veritat és que crec que hem treballat tots molt, tots, eh?,
tots molt, i també s’han aconseguit coses, hem millorat molt les
infraestructures, però ha millorat també la nostra situació
respecte a l’abandonament escolar, vostè ho sap, hem pujat 7
punts, estam a 7 punts menys en aquest furgó de cua al qual
estàvem en relació amb l’abandó escolar. I això s’ha fet amb
programes de cohesió social, amb programes de suport. Per això
li pregunto concretament: com ho gestionarem això?, com farem
que aquestes famílies que necessiten aquests diners els tinguin
realment? 

També ha parlat del programa 421D que té a veure amb la
innovació i la formació del professorat. Li parlo d’això perquè
són els eixos cabdals sobre els quals se sustenta el nostre
sistema educatiu, el funcionament corrent dels centres, l’ajuda
perquè els nins i les nines puguin estudiar, puguin arribar als
centres i després la formació del professorat i la innovació. La
direcció general baixa un 62%, sí, tenc aquí els quadres, després
si vol els comentem. Els objectius es mantenen, o sigui atendre
l’alumnat amb necessitats de suport, millorar la preparació del
professorat per a l’atenció a la diversitat, promoure la innovació,
tot això es manté tot, però la direcció general baixa un 62%
perquè eliminen totes les inversions reals associades al
funcionament dels centres, o sigui que ho deixen a zero, a zero,
disminueixen 2.400.000 euros; i també desapareixen totes les
ajudes a les corporacions locals i baixen un 20% les ajudes a les
entitats sense ànim de lucre. Conseller, d’on té previst que surtin
els diners per a la formació del professorat en diversitat i
innovació? Com mantindrà els programes d’innovació?, vostè
n’ha parlat i ha dit que cercarà ajudes a Madrid i que... Com
mantindrà el programa de suport si baixa un 20% la partida de
nòmines d’aquesta conselleria? 

Quant a l’IBISEC només li vull fer un comentari, vostè ja
n’ha parlat força. Li vull dir que a la memòria ens diuen que
presentaran el pla d’infraestructures, vostè ha fet menció que hi
ha alguns centres que sí es diuen i uns altres que no. N’ha parlat
concretament d’alguns, del de Santa Eulàlia, però estic
interessada que m’expliqui, l’Institut Sant Marçal de Mallorca,
de Marratxí, si està previst fer-lo. També ha parlat de l’escola
d’adults de Maó, que suposo que també hi està i estic
interessada en això.

I ja per acabar, dues qüestions, una que té a veure amb la
partida de recerca i desenvolupament tecnològic que és nova per
a vostè. N’ha parlat força i n’ha parlat en relació amb la
Universitat sobretot, però li vull fer un parell de preguntes que
tenen a veure amb els clústers. A la memòria d’aquesta partida
manifesten que s’ha de reconduir el suport als clústers que ens
sembla que són coses molt importants. Què significa això?,
revocaran o mantindran aquests convenis plurianuals?
Senzillament aquesta pregunta.

Quant a joventut, li vull comentar també dues coses.
D’aquesta partida, la 323A, de protecció i foment d’integració
de la joventut, també n’ha parlat i ha dit quines coses faria i ha
dit aquest tema del local, però li vull preguntar dues coses. Una
de les coses que diu a la memòria és que és una part important
l’objectiu de la mobilitat dels joves. Hi havia una partida
d’1.700.000 euros que desapareix, que és la partida de turisme
jove, es deia. Sé que vostès han augmentat...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

... ah, perdó, han augmentat l’Institut de la Joventut i ja no
vull dir res més perquè es queda sense temps la meva companya
i em sap molt de greu.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Demanam que sigui condescendent
perquè és una àrea que és molt grossa. 

Simplement del SOIB, d’una manera molt ràpida, serà el
primer que tocaré perquè no sé si nosaltres vàrem gestionar
millor o pitjor, el que és clar és que vostè el desmunta,
senzillament. Això és el que volem dir, no hi ha fons propis, tots
són fons de l’Estat i no sabem quin pressupost utilitzarà per als
centres integrals de formació, quins... de referència nacional que
ha dit, quants d’orientadors ja han acabat del SOIB i com es farà
la intermediació laboral si han reduït aquests recursos propis. 
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Quant a cultura li direm, Sr. Conseller, que vostè hauria de
mirar cap endavant, és un nou pressupost, no miri tant cap
endarrere, és el seu pressupost. Per tant, és cert que és complicat
comparar, perquè han colAlocat política lingüística que tenia el
seu pressupost, Ramón Llull, etcètera, ajunten el Ramón Llull
futurament amb l’Institut d’Estudis Baleàrics que baixa de 2,5
milions a 423.000 euros, vull dir, és una davallada important. I
després, té moltíssimes partides que són molt finalistes com
totes aquelles de biblioteques, museus i arxius de titularitat
estatals i grans centres o també els consorcis i les fundacions,
que tots tenen una rebaixa, això ho comprenen, però que ja li
deixa a vostè molt poca alternativa per fer alguna política
cultural, que és tan important per a les nostres illes; igualment
que la caiguda important d’inversions que observam tant reals
com també immaterials. 

Sr. Conseller, això, troba vostè que pot ajudar l’economia i
el treball d’aquesta comunitat autònoma? Pensi que actualment
la cultura forma part de l’economia productiva i per tant té un
paper important també en el PIB.

Ara parlarem dels grans centres culturals, li parlaré de Sa
Llonja, ja que vostè l’ha posat com a exemple, que el descens de
més d’1 milió d’euros a Sa Llonja és perquè s’han acabat les
inversions, té raó, el que passa és que el pressupost és de 1.788
euros, dels quals n’hi ha al voltant de 800 per pagar el llum, que
no es paga el llum de tot l’any d’un edifici com Sa Llonja amb
800 euros. Per tant, la conclusió és que estarà tancada,
evidentment.

Per altra banda, els centres de titularitat estatal gestionats pel
Govern tots tenen també petites retallades. Curiosament, la
biblioteca pública de Palma no té retallada en personal sinó un
augment, del qual ens alegram. Però també ens preocupen altres
qüestions. 

En la memòria parlen del Museu de Mallorca, faré unes
preguntes concretes, el Museu de Mallorca que iniciaria, al fi,
el 2012 les obres de restauració de Ca la Gran Cristiana i que
l’exposició permanent, per tant, passarà a ubicar-se
temporalment a un altre espai. Ens pot dir on pensa traslladar
aquesta exposició i on està pressupostada sobretot aquesta
despesa que no ha de ser petita del trasllat dels fons museístics,
perquè una part és cert que són a Son Tous, però la part més
senzilla de la colAlecció, però el bessó de la colAlecció és a Ca la
Gran Cristiana i un trasllat de fons de patrimoni històric és
complicat.

Quant a les Pitiüses hem vist que hi ha una partida per a la
Fundació del Museu del Centre i Cultura de Formentera de
16.200 euros i no hem vist res de la biblioteca pública d’Eivissa,
tantes vegades reclamada per vostès mateixos, pel Partit
Popular. No sé si ens pot dir alguna cosa d’aquests dos centres,
què hi pensa fer?

Finalment, també he de demanar-li pels centres de titularitat
estatal, dels quals es va fer una delegació de competències al
Consell Insular de Menorca, que són el Museu de Menorca i la
Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó, que va començar
a fer-se efectiva l’1 de setembre. Al pressupost apareixen
únicament les partides de personal perquè les altres han de ser
transferides al consell insular, però no les trobam. Era per si ens
vol dir on són, perquè a la Llei de delegació de competències,

a l’article 8, diu que ha d’estar en una partida específica i
separada en el pressupost, i això, bé, nosaltres almanco, no ho
hem vist.

Tampoc no hem vist els crèdits del capítol 6è que diu la llei,
aquesta llei de delegació de competències, i que es pagava una
part de personal perquè anava a programes concrets i aquests
tampoc no els hem vist i haurien d’haver estat consignats
separadament aquests crèdits.

També li volíem demanar els ingressos de l’Estat per a
aquests centres, que n’hi ha, dels convenis que s’havien firmat,
on són i a quant ascendeixen? Si m’ho pot dir ara i si no, per
escrit, jo ho comprenc.

Bé, del darrer que volia parlar és de l’Orquestra Simfònica
perquè m’ha tocat l’ànima, perquè l’Orquestra Simfònica de les
Illes Balears va una vegada a l’any a Eivissa i dues vegades a
Menorca, una vegada el dia de l’autonomia i un altre per...i no
tota, eh?, una part, i un altre dia per les jornades de l’òpera,
efectivament, i el transport i l’estada es paga des de Menorca.
Vull dir que l’únic que paguen és pràcticament els músics que
vénen, bé, en el cas que el consell insular hagués de pagar
qualque cosa, idò també haurien de venir més, no?, com tenen
els ciutadans que viuen a Manacor o que viuen a Pollença o a
altres bandes on actuen. Home!, almanco ja que ha d’anar a
Orient, Tòquio i tot açò, idò, també ens agradaria que
venguessin més a les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Crec que hem estat prou
condescendents, sí, només s’ha passat el 50% del temps, però,
el tema s’ho mereix. No pateixi.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més... ah!, sí, perdoni, Sr. Conseller. Com que és l’únic
conseller que ho fa així, jo ja em passava. Vostè té la paraula
per contestar el Grup Socialista per un temps de deu minuts.
També serem condescendents si es passa una miqueta.

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

Moltíssimes gràcies. Li demanaria que fossin
condescendents amb la capacitat intelAlectual del conseller
perquè hi ha hagut un moment que anava a tal velocitat que
m’he perdut a la partida, però tot allò que no pugui explicar
demanaré al director general que li digui i, si no, per escrit, però
sent condescendents amb la meva capacitat intentaré contestar
grup per grup perquè em pareix el correcte i el que permet evitar
els malentesos que a un grup li doni un determinat enfocament
i a un altre un altre. 
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Aniré als temes globals perquè ja hi ha hagut un moment
que fins i tot s’han sobreposat algunes qüestions i si em
permeten del tema del clúster, que faré una opinió política,
l’opinió de partida la puc demanar al director general. L’opinió
del museu avançarem projectes de moviment de part del
patrimoni que no està tancat i no pareix prudent, però amb
colAlaboració amb Sa Nostra ho farem, etc. Li coment per ordre.

Reducció de despeses de funcionament. De les despeses de
funcionament n’hem de parlar molt. En primer lloc, li
comentaré que qui els parla garantirà totes les despeses de
funcionament en els centres, primer amb unes despeses reals i
no amb la partida pressupostària que es bloquejava i no arribava
i no es pagava, fins al punt que a vegades es pagava, i aquí hi ha
una directora general que és l’exdirectora d’un centre que quan
va demanar que arreglassin les goteres d’un pis li va enviar
l’IBISEC una nota dient que ho pagàs del seu pressupost. És a
dir, aventures i històries per no dormir, en temes de despeses,
per favor, ho deixam per a un altre debat, perquè n’hem vist de
tot color. 

Afortunadament els directors fan tot allò que poden. Però els
puc dir que també hi ha un circulant, hi ha un circulant de
doblers en tots els centres públics que fa que uns ho passin molt
malament i un altres tenguin excedents. I no ens hem plantejat
el que també es plantejaren anteriorment que era bloquejar els
comptes corrents dels centres i compensar i moure els doblers.
Jo els dic que això és una partida que si podem ampliarem, però
que amb la reducció energètica que posarem en marxa  -esper-
el curs que ve; amb la reducció d’unificació de centre de cost,
no pot ser que cada centre de secundària de Mallorca compri el
subministrament, per exemple, de gasoil a proveïdors diferents,
sinó que ho unificarem amb el sistema global de compres i
obtindrem reduccions. I tampoc no és normal, és bo que primem
la bona gestió, però no és normal que uns centres tenguin
superàvit de 130.000 euros i centres que no arriben a finals de
mes. Haurem de reorganitzar, realment. El que no farem és dir-
los que paguin les goteres pel seu compte. Tot i això creim que
amb la partida, sense cap alegria, tant de bo tenguéssim més
tots, amb la partida just, just, els podrem donar compliment per
les despeses bàsiques de funcionament per al curs que ve,
sobretot a secundària perquè a primària la transferència és petita
i també depèn en bona part de les aportacions municipals.

I quant a concertada, congeladíssim, i el creixement és
únicament per als cicles formatius concertats, que els va
introduir la LOE, per cert, la LOE, que haurem de fer front a
una cosa que no ens agradaria haver d’haver de fer, bé, sí que
ens agradaria que els alAlots estiguin més formats, però allargar
la formació professional a cicles formatius concertats ens ha
suposat aquests 100.000 i busques d’euros més que haurem de
posar, o 200.000 euros, per a tots aquells centres concertats, des
dels més grans, com Sant Josep i demés, fins a centres més
petits, que tenen cicles formatius que passen a ser de dos anys,
i haurem de cobrir professorat i despesa. Res més, ni un euro
més.

Quant a beques de menjador i transport, li assegur que
seguin les darreres modificacions, encertades, de l’anterior
conseller quant a computar la despesa correcta que va fer en el
pla d’estalvi, que ja ens l’hem trobat nosaltres, de gairebé
300.000 euros. Per tant amb el que pressupostam dinaran tots
els alumnes que dinen en el sistema i garantirem als que ho
necessiten el dinar en el centre, perquè l’anterior conselleria va
posar en marxa un sistema en el qual es computava fil per randa
el dia que quedaven a dinar, perquè hi havia gent que tenia beca
de menjador i que no quedava un 70% del temps, i es va passar
a computar fil per randa els dies que quedaven i se n’adonaren,
que ens trobàrem gairebé una reducció de 300.000 euros i un no
gastat el 2011 de 171.000 euros; ja va bé. Seguint aquest criteri
i pressupostant en base a allò que hi havia tot alumnes de les
Illes Balears tendrà garantir, si ho necessita, faltaria més, el
servei de menjador escolar.

I quant a transport li dic el mateix, i quant a transport
m’avanç, quant a transport ja li puc dir que a ningú a les Illes
Balears que hagi d’acudir a un centre obligatori no li mancarà
el transport. És vera que hem hagut de reordenar les rutes, és
vera que ens hem trobat que hi havia gent transportada de
manco de tres quilòmetres, que és el que marca la norma, i en
temps de dificultats, si anam a allò que marca des del temps del
ministeri el transport LOGSE, per cert que tants de problemes
ens va dur, perquè es va legislar però no es va pressupostar, i
ens ho hem hagut de menjar tots; el transport d’alumnat, que
abans no era abans dels 14 anys i que ara és a partir dels 11 i
busques, ens suposa un gran problema, ens suposa un gran
problema quant a finançar-lo perquè..., bé, vostès saben tot el
que suposa, però amb tot el que ens han ajudat i ens ajuden, i
esperem que ens continuïn ajudant, i amb el que devem als
transportistes de pressupostat i no pagat a dia d’avui, estan
recollint tots els nins. Si vostès coneixen qualque infant que no
el recullin, diguin-m’ho, i els continuarem recollint tots. Potser
haurem de substituir..., haurà de ser algun cas de gent que no el
mereix; em consta a poblacions, que m’ho ha fet arribar el batle,
els que recollien aquests infants, aquests infants els recollien, si
em permeten l’expressió, gratia et amore, perquè el
contractista, com que cobrava més o manco puntualment, ja que
duia aquells en recollia d’altres, però ara que hem hagut
d’ajustar les rutes, i ja començà també l’anterior equip, a allò
que estrictament marca la normativa, la companyia va dir: “Idò
tan malament com ens pagau” i amb els deutes que ens hem
trobat amb les associacions de transportistes que encara
aguanten a la seva esquena el que tenen, i no els dic el que
m’han dit alguns, que quan acabin el combustible que tenen...,
amb el que ens ajuden diuen: “jo més fantasies no puc fer; per
tant recull a qui he de recollir”. Estam negociant a veure si
aquesta partida al llarg de l’any la podrem emprar per tornar a
recobrar aquest transport que no és estrictament obligatori però
que en alguns casos -a Son Servera, a Andratx, etc.- es feia amb
alumnes de menys de tres quilòmetres de distància.

Li repetesc que en compres, en estalvi d’energia, i si posam
en marxa els plans que estam negociant, que estam aquest mes
treballant amb empreses, amb grups energètics que ens estan
proposant una millora global de tota la despesa energètica de
tots els instituts, el dia que puguem presentar aquest pla pensam
que podríem intentar dur una gestió amb un estalvi d’un 30% de
despesa energètica, sigui per implantació amb programes
subvencionats per la Unió Europea de plaques solars, que ja
funcionen en alguns centres i els permeten vendre a la xarxa
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elèctrica i incrementar els seus ingressos, i altres que suposarien
plans globals dividits per zones de l’illa -això ja ho han fet altres
comunitats autònomes a centres educatius i a centres sanitaris-
que permeten que en règim de concessió i de control energètic
et renoven la planta energètica i la mantenen, la qual cosa queda
com una despesa minvada per a l’administració, que és el que
importa, i amb instalAlacions modernitzades.

Quant a clústers, que m’hi ha fet referència, hi ha un tema
que hem de tenir en compte respecte a la definició del que és un
clúster, estrictament un conjunt d’empreses que procedeixen de
sectors especialment de la innovació i que necessiten en els
primers estadis una aportació, però que es comprometen, es
comprometen, a anar obtenint cada vegada més fons. Nosaltres
podrem anar ajudant, però no podrem anar instalAlant les
empreses en el sistema de la subvenció; a les empreses que
cerquin, i trobin, i competeixin, les podrem ajudar més, però no
podrem mantenir ad infinitum..., això no és un clúster, això seria
una empresa subvencionada, aquest concepte. Per tant el que
s’ha fet és bàsicament aportar a aquelles que van creixent en
aquest sentit, i el que no s’ha fet ha estat a gent que té dificultats
per justificar els apartats dels anys anteriors. Per tant sí creim en
els clústers, si creim en els spin-off, en aquelles empreses que
tenen bàsicament projectes punters i que són ajudades un
determinat nombre de temps i un determinat espai, i s’han
d’obrir i han de competir, i algunes moren, per definició, i
algunes es mantenen i es fan més competitives; això són les
empreses que necessiten suport d’innovació, i això ho són. No
sé si tendrem mai un Apple però tant de bo que en tenguéssim
qualcuna que fos una milAlèsima part del que és. Però hi ha
molts d’intents pel camí, no podem extrapolar que, de tots els
clústers i de totes les empreses de nova generació, totes
triomfen. Per tant si després hi ha una referència específica
respecte a la partida li ho podré aclarir, però globalment
ajudarem aquelles que veim en vies de poder justificar el que
reben i en vies que van obtenint finançació superior.

Quant a formació de professorat ja li ho he dit: prioritzarem
aquelles iniciatives que podem prioritzar. Estic segur que hi ha
moltíssimes iniciatives. També acudirem a formació on line
cada vegada més, o a formació compartida, presencial i on line.
Tenim una tasca pendent amb la formació del professorat; no es
poden implantar, perquè es poden implantar fotos d’ordinadors
dins l’aula, quan molts de professors ens demanen que primer
els ensenyin com es maneja un portàtil, perquè no tenen per què
saber-ho a priori persones que es titularen fa 30 anys. Farem
formació en tecnologies i en idiomes; la idea és que tenguem
professors formats en àrees que puguin començar a introduir
allò de les seccions europees; no els podem ficar amb calçador
confiant que qualque professor, gratia et amore, es formi pel
seu compte. En tecnologies, en idiomes i en didàctiques, i no hi
ha per a més, i amb això farem feina.

Quant a IBISEC, que em comentava respecte a com ho
farem, ja li dic, vostès supòs que coincideixen amb mi que hem
de fer una actuació contundent i ràpida a centres d’Eivissa ja,
que històricament i des de la transferència s’han trobat sempre
endarrerits i que han hagut de fer front a creixements
importants. I la primera actuació la farem en Es Pratet via
modificació de distintes seccions de crèdit i de romanents que
tema. En el tema que vostè em comenta i en el tema de Santa
Eulària, si podem aconseguir un sistema de colAlaboració que no
sigui la simple cessió, que ens computaria immediatament
deute, sinó amb cessió diferida. 

Estam treballant per veure si dins el marge d’endeutament
podrem incloure aquest any Sant Marçal, però permeti’m que
faci una referència a Sant Marçal. A Sant Marçal, el va visitar
qui els parla, perquè hi havia un candidat que avui és el
president d’aquesta comunitat autònoma que em va convidar, i
davant un supermercat vaig trobar un solar ple de rostoll i
herbes, i això devia ser el mes d’abril, a fira, i em varen dir “el
setembre aquí hi ha el nou institut de Sant Marçal”; dic “on?”,
diu “aquí”. A Sant Marçal hi havia d’anar un conjunt d’aules
modulars; això era el nou institut de Sant Marçal. Per no tenir,
no hi havia ni el solar net, no era res, i això era el nou institut de
Sant Marçal, i els que venguin que acarreen. Llavors, el dia que
el presentaven, la directora general, estimada colAlega i persona
que actualment està a la inspecció a Menorca i que va fer tot el
que va poder, es va trobar uns pares que es manifestaven de
Santa Maria, i els va dir “també en farem un a Santa Maria”,
que bé, em pot parèixer una decisió imprudent, però no està ni
al mapa escolar. 

El que trobàrem a l’estiu és ni un ni l’altre, i ens posàrem a
fer feina en dos àmbits; si ens podien ajudar els ajuntaments a
condicionar l’antiga escola de primària del Pont d’Inca, que
tants d’anys ens ha ajudat, per posar aquestes persones, perquè
experiments d’aules modulars en secundària no n’hem fet mai,
jo puc entendre que allò que antigament eren barracons, que en
realitat són aules modulars i que vostès han transformat en
colAlegis modulars, que són aules prefabricades amb uns sòtils
i que entenc que amb necessitat d’urgència, entenc, entenc que
són necessàries, el que no poden és pretendre donar esperances
quant a un centre de secundària a quatre mesos d’eleccions. Tot
i això ho accept, tot i això ho accept. Ens posàrem a fer feina i
guanyàrem la votació respecte a si els pareixia que això era el
lloc adequat, i sí, els pareixia més adequat, amb explicacions als
pares el mes de juliol, el centre de Sant Marçal. Curiosament el
setembre ens varen dir si podien anar a Santa Maria, perquè a
Santa Maria també l’ajuntament, i li ho agraesc, va posar en
marxa l’antic centre del Melcior Rosselló per allotjar
provisionalment el que ha de ser, no sabem quan ni amb quin
pressupost ni amb quin projecte, un IES a Santa Maria que ha
sortit per generació espontània, que hi estic ben d’acord, hi estic
ben d’acord que sigui necessari, però així em fa mal planificar.

Jo li dic que faré tot el possible, però no ho he fet constar
pressupostàriament, per obtenir drets de cessió de crèdit i fer
Sant Marçal, el primer que hem de fer i que tothom accepta, tant
la gent de Marratxí com la gent de Santa Maria, que primer hem
de fer el de Sant Marçal. I després farem el de Santa Maria per
dos motius estratègics: un, per prioritat de temps i d’espai i, dos,
perquè Santa Maria té més capacitat d’aguantar alumnes perquè
el centre ja va tenir en els anys noranta primer cicle de
secundària.
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Per tant farem tots els possibles perquè figuri però jo no tenc
la cessió de crèdit, però si hagués d’explicar no tenia res, ni el
projecte, perquè també a aquesta gent se li mostraven projectes,
i no hi havia tal projecte; era un tipus marc que es mostrava a
Santa Eulària, a Eivissa, a Sant Marçal i on fes falta, i també ens
ha fet creure que era un projecte. No és vera, és un estudi bàsic
sobre un centre tipus de secundària. Però és igual, que no em
bastarà el temps. Seguirem fent feina. Creim que el 2012
obtendrem capacitat per fer una cessió de crèdit a l’Ajuntament
de Marratxí i iniciar Sant Marçal; si més no començarem fent
projectes, ja.

Quant a turisme, el que em deia de turisme jove i demés.
Quant a joventut accepti’m que recobrar les beques de mobilitat
és fer alguna cosa per als joves en una cosa que interessa, que
és formació superior; no respecte de joventut, però ho feim
respecte a universitat. Respecte a turisme jove no ho podem
fer?, no, no ho podem fer, no ho podem fer; ho podem fer amb
el que ho podem fer, però respecte a allò que era Turisme Jove,
no. Respecte a allò que ho podem fer hem prioritzat en beques
de mobilitat.

En tot el que em fa referència... M’estic passant, president.
En tot el que fa referència a cultura, partida per partida li ho dic
grosso modo. Hi ha centres que milloram, centres que en aquest
moment no record com és sistemàticament tot allò que és
traspàs a consell insular, on ha de figurar la partida. Nosaltres,
pel que respecta a nosaltres, mantenim les despeses de personal;
respecte a Maó l’empram; després li puc esbrinar el que em diu,
que m’ha de quedar una normativa del que traspassam. Ho
cercarem numèricament, on és. Respecte al que em dia del
Museu de Maó li passaré per escrit.

Segona qüestió; respecte al trasllat de tot aquest material que
no pot anar als magatzems provisionals estam treballant i a punt
de tancar un acord amb Sa Nostra que ens ajudarà per aquest
patrimoni que hem de mobilitzar; el durem a les instalAlacions
de Sa Nostra amb garanties de seguretat i amb garanties de
colAlaboració amb la Fundació de Sa Nostra per moure i poder
guardar amb suficient capacitat tot el que hem de traslladar del
Museu de Mallorca.

I altres referències que em feia, ja m’he perdut en la tercera
o la quarta. Jo si després puc anar puntejant un per un... Li he de
dir globalment que la partida de pressupost de museus
bàsicament es manté, alguna creix, però globalment li puc
explicar fil per randa el que és a cada una; no és del que ha
tengut una disminució global. 

I respecte a Sa Llonja, Sa Llonja és un espai expositiu, no és
un museu; primer el que volem fer, perquè ens ho han demanat,
és que tot el públic de Palma, de Mallorca i de les Balears que
vulgui el pugui visitar després del que serà el procés de
rehabilitació, que va quedar bloquejat per l’exposició de Plessi,
que va ser un èxit, però després tothom ens demanava si podrien
visitar tant les voltes com tot..., i podríem fer un sistema, amb
cost propi de les pròpies funcionàries, per poder mostrar el
centre amb horaris i amb visites guiades. I després pensàvem
que hauríem de dur..., allà hi voldríem dur algunes exposicions
molt significatives perquè no és realment un museu, poques i
molt significatives, les suficients perquè puguem pagar el llum,
les despeses, les assegurances, el que faci falta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies, Sr. Conseller. I ara passam al Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Té la paraula
el Sr. Alorda també per un temps de... Perdoni? Sr. Alorda, té la
paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem agrair al
conseller la seva presència, les seves explicacions, i la dels
membres de l’equip que l’acompanya, i fer una primera
valoració global. És evident que hem d’estar decebuts, i
d’alguna manera preocupats, amb aquests pressuposts. Jo crec
que una part d’aquesta preocupació la compartim, no?, són
circumstàncies i un moment difícil internacional, de tot ordre,
en què vostè apunta i fa una referència als pressupostos de 2011,
que ja tenim a mitges, com a mínim de sis mesos perhom, on hi
ha hagut uns problemes de liquiditat i hi ha hagut problemes
també d’ingressos, i ara ens anam a més de 1.000 milions de
deute que qualcú haurà d’aconseguir per pagar tot això que
vostè ens diu, i que no el té l’IBISEC, precisament, el tenim a
altres bandes.

Jo vull compartir amb vostè també que s’ha fet aquest gran
esforç, sap que vostè i jo tenim un problema, per ventura, de
gènesi, d’on partim, de la suficiència de la transferència
original, jo crec que aquests pressuposts, tot i la seva rebaixa,
demostren que no, basta veure els IPC per saber que no vàrem
estar, no hem estat i continuam estant infradotats, però en
qualsevol cas una part no la compartim; és evident. Una part no
la pot resoldre vostè, però nosaltres haguéssim posat més
ingressos d’una altra fórmula i manera, per exemple, amb
ingressos hem de gestionar el que hi ha aquí.

Recordarà que l’any 2009 en els darrers pressuposts que es
van debatre aquí, el partit Popular ens demanava molt més,
criticava durament, durament, el retall que es va produir el 2010
i ens deia que no crèiem en el coneixement, no crèiem en
l’educació, són frases que han quedat al Diari de Sessions, per
les restriccions que es feien el 2010. Som al 2012 i baixen
aquests pressuposts, vostè ens diu que no baixen tant en segons
quins aspectes com ..., bé, però és que baixen d’allà on ja eren
baixos, i som a la cua de despesa estatal i, per tant, no en podem
estar satisfets.

Li deman una precisió que jo no he cercat, em diu dues
dades i li donaré perquè s’esbravi. Per un vent ens diu que s’ha
gastat o entenc jo, 23 milions més, m’ha semblat entendre,
respecte del que hi havia pressupostat el 2011, i per un altre ens
dóna a entendre que quasi totes les partides de 2011 estan
bloquejades. A mi la suma de les dues informacions no
m’encaixa, per tant li agrairé ... perquè no ho he mirat, eh? No
s’han de fer mai preguntes de les quals un no sap la resposta,
però aquestes les hi faig ràpidament.
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En canvi del 2010 sí que ho tenc, del 2010 tenc les dades
perquè estan liquidades, és el darrer pressupost del qual un pot
dir que no té un pare putatiu, perquè no vénen d’un pressupost
prorrogat i que mig any és d’un i mig any de l’altre, no, es va
aprovar aquí, té pare i mare el pressupost del 2010 i es liquida
el 2010. La davallada en educació és espectacular, no són ni els
55, són més de 60, el que ens homologarà, el 42, el que se’ns
compararà amb tot el món el que gastam en educació, el 42
baixa més de 60 milions, més de 100 milions respecte del
liquidat l’any 2010. Són xifres molt importants. 

Per tant desmenteixen també compromisos del Partit
Popular, vostè ho deia, de fa sis mesos en escoles, vostè deia les
d’uns, jo també record les dels altres, record en universitats, en
recerca, en acords salarials, de tot ordre, de tot ordre. En tot cas,
vegem tots de gestionar aquesta situació difícil, i jo amb aquest
tot crec que ho hem de fer, ara, m’ha de reconèixer que trobam
que necessitam un esforç addicional i esmentaré alguns punts.

Intentarem fer les preguntes, jo a Sant Marçal em queda que
intentarà fer el projecte, m’agradaria que m’ho precisés, perquè
si diu que no hi ha doblers per a la cessió de crèdit, bé, a mi
m’agradaria que m’ho precisés.

Vostè ens diu que el sistema pressupostari no precisa les
inversions, bé, jo li precisaria un poc, és costum també inveterat
dins el Diari de Sessions, per ventura una de les informacions
més importants que té el conseller quan arriba és que, ja que no
ha fet el que feia el ministeri per centres, venia aquí i feia la
relació, com a mínim un quadrava relació amb partida
d’inversions o del que tocava de capítol, fins i tot, si calia, el
que pagam d’interessos de cessions de crèdit als ajuntaments,
etc., concretar-ho grosso modo, evidentment cada conseller,
n’hi havia algun més transparent que altres, però tan, tan, tan
opac com per dir que no diu res, jo li demanaria un puntet de
concreció i que vostè la té, vostè la té. No se’n pot anar al 2012
sense saber els 7 milions que ha posat on van. Deu saber on van.
Per tant, jo li deman que ens ho precisi, amb el marge de
maniobra de principi de curs.

Els capítols 6 i 7 baixen substancialment de tot el conjunt.
Li demanaria quines són les principals obres que farà i les
transferències que farà, perquè ha dit per exemple totes aquestes
plaques fotovoltaiques, aquí hi ha una inversió i em sorprèn que
pugui afrontar-ho, li desig tota la sort d’aquest món amb aquesta
rebaixa. Per cert, també li he demanat per Sant Marçal, però
també per Sa Bodega, Sant Ferran a Formentera. El que voldria
és saber la partida que recull, el Sr. Aguiló diu que vostè intenti
el que vulgui, però set n’han entrat i set n’han de sortir, o això
és el que jo entenc del missatge que ens envia el Sr. Aguiló,
però vostè digui el que trobi, però digui’m el que hi ha, digui’m
el que hi ha.

També en 0-3 havíem vist aquesta baixada espectacular.
Vostè ens diu que per ventura hi haurà aquesta..., jo li ho
agraesc, però ens agradaria que ens ho explicàs una mica més.

El transport escolar, certament vostè diu que hi haurà tot
aquest estalvi. La veritat és que la baixa és tan important que
quedam preocupats. 

Amb el funcionament dels centres, passar d’aquest 10,4 a 8,
jo realment crec que ningú no té la sensació que estiguin tan
sobrats o és la nostra sensació. A nosaltres ens va bé que faci
totes les centralitzacions que trobi, vostè sap que diuen que tant
en tant la centralització dóna moltes vegades estalvi, de vegades
diuen que empoderar el petit i que compri també dóna molt
d’estalvi. Cada parell d’anys qualcú diu que les centres de
l’exèrcit s’han de fer centralitzades o que cada quarter ha de
comprar el seu paper. Això ja estam cansats de llegir-ho, però
en tot cas vostè ho intenta, ara miracles, no, perquè jugam amb
el pa i la sal de molta gent.

També li volia demanar en aquest altre, tant el que hi ha en
el 423 com el que hi ha en el 421A, transport colAlectiu, però
també aquesta neteja i endreçaments que té aquesta baixada tan
espectacular dins els capítols de neteja i endreçament el 421A.

Les escoles de música, d’adults i de disseny, no ha apuntat
massa cosa. Jo li demanaria si ens pot apuntar una miqueta com
quedaran aquests centres amb aquestes retallades.

La Universitat. Bé, com vostè molt bé ha dit, es pot
bloquejar i es pot desbloquejar sobretot si és per liquidesa i un
no té encara el crèdit, però la veritat és que a una universitat
relativament pobra com la nostra i que fa miracles amb aquests
reconeixements, que tots li hem de donar suport, sap greu veure
aquesta rebaixa, sap molt de greu. Jo li deman si encara trobarà
algun altre camí. Per cert que l’etimologia d’universitat no la
compartim, com a mínim, jo la universitat bonorum,
personarum no crec que vengui d’on vostè diu, però això ja
seria a altre nivell anecdòtic.

Els acords salarials, també havia apuntat en qualque moment
el tema de la concertada. Jo pensava que en algun moment hi
hauria qualque gest i torna quedar tallat completament. Això és
el que diu la llei. 

Per cert, una pregunta sobre la llei, abans de seguir en el
capítol 1. Vostè em va dir que l’IBISEC quedaria com a institut
propi, mentre que la Llei de pressuposts diu que es respecta, que
es manté la disposició addicional tercera, crec que és, de la llei
anterior que diu que s’ajunten tots els instituts que fan feina en
activitats immobiliàries, no? M’ha creat un dubte respecte que
fan comptes fer amb l’IBISEC. Li deman més que res per
aclarir-ho.

Ha parlat de capítol 1, la rebaixa en capítol 1 és
espectacular. I vostè ha apuntat alguns tipus de ressorts per
encaixar, que certament jo li vull agrair que com a mínim
transmeti respecte per als docents, perquè la veritat és que els
darrers mesos el Partit Popular jo trob que ha enviat missatges
molt irresponsables sobre aquest tema, no parl només de les
Illes Balears, en general, i com a mínim el plantejament que
vostè fa és de respecte i de dignificació de la professió, i jo li ho
vull agrair. Però clar, 58 milions menys de capítol 1 del que es
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va gastar el 2010 són molts de milions d’euros i això arriba a les
aules. Es pot intentar eliminar programes i llevar TD que són
serveis i valor afegit, entenem nosaltres, que es dóna al sistema
educatiu, però és que fins i tot amb aquest nivell de retall toca
les aules, fins i tot en 20 hores lectives a secundària i fins i tot
amb els retalls que vostè diu. No sé quantes d’hores vostè
calcula que pugui ser aquesta diferència. 

És veritat que el 2010 no es va aplicar el 5%, però sí que es
va aplicar ja una part i crec que aquesta diferència és realment
important. Jo li demanaria, per no fer els números jo, quantes
persones, no si són interins o no són interins, quantes persones
menys tendrem colAlocades l’any 2012 dins el sistema educatiu,
faran feina per al sistema educatiu, si m’ho vol dir en hores faré
un càlcul dividint, perquè, clar, hi ha interins que després són
per hores. A mi no me preocupa tant la fórmula jurídica que
reuneixi una persona amb l’administració, com el servei que
dóna i que presta, m’interessa quanta gent menys tendrà el
sistema educatiu i em sembla que són molts.

Els programes, i també s’ha apuntat, els programes d’atenció
a la diversitat queden molt tocats en aquest pressupost. Com
vostè ens promet, programes específics. Hi va haver promeses
interessants en formació de professors en anglès, però baixen les
aportacions per fer-la possible. Per tant, aquí anam molt enrera,
Sr. Conseller, crec que ho compartirem.

La partida de beques, tal i com ja la veig, en el programa
423A baixa a la meitat. Vostè apunta que es fa un esforç
addicional i jo veig que el programa 423A baixa a la meitat. Em
pot explicar on m’he perdut?, perquè jo veig el programa de
beques reduït a la meitat.

He de passar evidentment a altres temes de cultura. A mi em
sap greu que el programa de normalització lingüística
desaparegui. Crec que devem ser, no ho he comprovat, ho
miraré, l’únic país amb llengua pròpia que no té alguna mena de
programa, d’idea pròpia dins els pressuposts. El fet que tot
quedi ja dins cultura i política lingüística, jo crec que és un
error. Crec que s’ha de personalitzar d’alguna manera, ha llevat
la direcció general, però com a mínim poder vetllar i poder
donar-li una transcendència a la política lingüística del país.

Al COFUC pensi que hi havia 6 milions i no es varen gastar
tots, 5 milions gastats el 2010. El COFUC també baixa, i clar,
això provoca un missatge contra la llengua pròpia del país jo
crec que molt negatiu. Tenim una situació social demogràfica i
de tot ordre molt important, un procés de prestigiació de la
llengua catalana també important, que ha duit a fer moltíssims
cursos, a un èxit de cursos, a un èxit d’exàmens. I això hi ha de
ser, una persona que es vol esforçar, vol aprendre i li diuen
apunta’t l’any sant, com les mil, m’ha contestat que eren milers
o centenars -perdoni- de persones que no han pogut fer formació
professional, però això no és un missatge que encoratgi.

L’IEB fa una davallada també molt important. A nosaltres
ens pareix bé que s’aclareixin les funcions, però no a través que
es perdi el suport a la cultura del país. La cultura també com a
promoció econòmica, que és evident que vostè té una part
relativament petita, també hi ha altres sectors del Govern i els
consells insulars, però aquesta empenta a promocionar
audiovisuals, a jugar amb la qüestió econòmica de la cultura,
també creim que un dia o l’altre li hem de donar suport. 

No només això, sinó que els museus, jo li reconec que són
un problema endèmic. Els equipaments culturals d’aquest país
es mouen en xifres ridícules, en temps de governs progressistes
i en temps de governs populars, jo crec que no som a l’alçada
del que s’espera d’una potència turística mundial com són les
Illes Balears, i crec que això un dia o l’altre s’haurà de resoldre
i no serà amb aquest pressupost.

Per cert, una altra qüestió de coratge polític. La disposició
transitòria novena de l’Estatut, vostè sap que obliga l’Estat a
dur-nos la mitjana d’inversions i que per tant, el Sr. Matas deia
que segur, segur, segur que com a mínim més de 200 milions
d’euros cada any caien, segur, però això segur, qui ho dubtàs era
antipatriota; i no n’hi ha ni un de pressupostat, posin-ne algun,
confiïn en algun el 2012, confiïn en l’Estatut, no en el Sr. Rajoy,
en l’Estatut. I després confiïn en el que entri i posin-hi alguna
cosa, donin alguna alegria en aquest moment realment de
penúria, no en posen. Estic d’acord, vostè ha apuntat alguna
altra línia, vendrà qualque cosa i tots l’esperam perquè la nostra
situació és dramàtica, la despesa cultural de l’Estat a les Illes
Balears és que fa empegueir a qualsevol governant que sàpiga
situar les Illes Balears als mapes, que tal vegada per Madrid
algun no ho sap, però jo li deman que també..., el que depèn de
la justícia ja no li deman que ho pressuposti, comprenc la
prudència, però el que depèn de les lleis, li deman que facin una
mica perquè hi ha unes inversions que toquen haver-se de fer.

Com a mínim li vull agrair el reconeixement que fa al
Ramon Llull i l’empenta que li volen donar, és veritat que es
manté amb una situació important. Jo crec que té un paper a
jugar en el país i li ho vull agrair, ara no tot recau damunt el
Ramon Llull, però bé, dins aquest panorama que ens dibuixa,
crec que com a mínim em vull aferrar també, perquè tots
necessitam aferrar-nos a coses perquè vivim aquí i volem viure
amb esperances i garanties, que això és una cosa interessant i
potent. Ara, a turisme s’hi ha d’involucrar molt més, si no ha
estat darrera la Simfònica, doncs ha d’estar a altres projectes o
altres propostes, però hi ha de ser.

Pas a recerca. Sr. Bosch, som a la cua..., bé, Lisboa ens
queda no sé on, no veim Lisboa en el mapa. Estam obligats tots
d’intentar acostar-nos-hi i aquestes aportacions a recerca també
continuen sent molt magres. Sabem que tothom haurà de fer
retalls, sabem de la situació, sabem que hi ha països que no
paguen el seu deute. Per tant, som en un moment delicat, tots,
però pareix que hauríem de començar a veure que la recerca és
una de les palanques per sortir d’aquí. No ho demostren aquests
pressuposts. A la tribuna tots ho direm, jo n’estic convençut,
quan diguem com sortim d’aquí, direm: innovació, recerca,
valor afegit, però no hi és al pressupost.
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En joventut també veim una rebaixa important. M’hauria de
sorprendre especialment després de les grans demandes que feia
el Partit Popular respecte dels pressuposts del 2010 i que
reivindicava molt més, però jo també li vull demanar totes les
ajudes als ajuntaments, com quedaran. La resta del Consell de
la Joventut, vostè ha apuntat aquest local, tal vegada sigui una
solució, com a mínim facin alguna cosa. I després també, tant
les ajudes als ajuntaments i centres municipals m’agradaria
saber si podrà donar-los alguna alegria pel camí.

SOIB, evidentment són molt important en aquest moment
les polítiques actives d’ocupació i que baixin, evidentment és un
missatge bastant mal d’entendre i que tot estigui molt basat en
les aportacions de l’Estat. Li demanaríem si realment pot aclarir
aquests centres de referència, si veu possibilitat que quedin
reconeguts, el Centre de referència de la Mar i el Turisme, vostè
com a mínim també l’apunta com un dels referents objectius.
Per tant, nosaltres li demanam si el dotarà o si la crítica que ara
vostè feia de com l’ha rebut, d’aquí quatre anys li farà qualcú a
vostè, o no, perquè tothom jo crec que arriba fins on pot, però
després hem de dir clarament on som i crec que amb els centres
de referència que hi ha a l’Estat espanyol, amb la doblerada que
s’ha gastat mitjançant FSE i en general, amb fons d’ocupació,
que nosaltres encara estiguem en aquest punt i estic d’acord
amb vostè que hi ha un canvi de cicle dins la Unió Europea i
que serà molt mal de fer ficar-nos dins un vaixell que ja ens ha
passat, perquè passejar-se per tot Espanya i veure què s’ha fet
amb tots aquests fons i veure com estan les Illes Balears,
realment dol. Però clar, en aquest moment que tenim tanta gent
amb problemes de desocupació, creim que caldria un esforç
addicional en el servei.

M’estic excedint del meu temps. Per tant, esperaré una
segona ronda per si queda algun dubte respecte del que li he
plantejat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. D’excedir-se no s’apuri, perquè s’estan
excedint tots moltíssim, si tots ho feim igual no passa res. Però
ja hauríem de limitar un poc perquè el dinar no ens ho portaran
i a algú li sabrà greu.

Per tant, Sr. Conseller, té la paraula per un temps de deu
minuts per contestar al Sr. Alorda.

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

Començarem més o manco pel resum que tenc anotat per
temes d’importància.

Primer, projecte de l’Institut de Sant Marçal. Sí el farem. El
farem des de l’IBISEC. Actualment el director de l’Oficina
Pressupostària que està estudiant tota la transformació del sector
públic instrumental té molt clar i estam treballant amb ell
regularment, que l’IBISEC és una de les empreses públiques
que tenen sentit en si mateix. I vostè i jo ho compartim, crec que
ho compartim tots, que té sentit en si mateix, ha de continuar
construint centres nous, ha de mantenir centres. Què pot passar?
Que el projecte original que el Partit Socialista va presentar de

fondre amb Caib Patrimoni és evident, perquè Caib Patrimoni
és més instrumental que (...) I l’estudi de fusió amb l’IBAVI
està damunt la taula, però no està tancat, podria ser en tot cas
una fusió, en el sentit que un seria de promoció d’habitatges i
l’altre d’allò que es realment construcció escolar. Que el
bategem amb un nom, ho deixem l’IBISEC com IBISEC i
s’incorpori l’IBAVI, o a l’inrevés de com s’havia plantejat, crec
que es veu que és més necessari i operatiu per ordre de licitació,
de control pressupostari, de control d’obra, de modificació
d’instalAlacions, de distribució sobre el territori d’escoles, que
al final quedi un ens no depèn de mi, s’estudiarà, s’analitzarà
prèviament, però l’IBISEC com a concepte, ja es digui IBISEC
o es digui... a Catalunya el tenen unificat i a València, hi ha
gerències d’infraestructures a Galícia, ... El mantendrem, ens
pareix un instrument útil.

Segona, des de l’IBISEC farem el projecte de Sant Marçal,
el projecte sobre el centre, l’avantprojecte, el bàsic i el
d’execució. I en aquest termini, jo els he dit que no els he
especificat, però ara ho puc especificar perquè ho tenc dins el
cap, les obres que hem de fer, les obres que en el Pla
d’infraestructures, que hi ha una moció presentada perquè abans
de final d’any presentem un pla d’infraestructures a partir del
2012. Jo ja els dic per endavant que si m’admeten la transacció
que el presentem el 2012, ens deixin el 2012 acabar totes les que
no feren el 2008, 2009, 2010 i que n’hi ha un caramull, i
planifiquem les que podem fer a partir del 2013. Per tant, el
2012 acabarem, pressupostarem, cercarem el crèdit d’allò que
ens hem trobat sense fer, en algun cas, ni el pressupost. Sant
Marçal hauria d’haver tengut almanco el pressupost. El Pratet,
el president de la comissió el coneix bé, ja va aportar el solar, el
solar després va tenir unes complicacions, hauríem de
solucionar entre tots el tema de solar i l’arribarem a fer, però
tenir no tenim res, podríem haver tengut el Pratet fet. No tenim
és que modulars, modulars i modulars. Farem el Pratet.

Santa Eulàlia, Es Xarc. Es Xarc fa miracles, una població de
més de 25.000 habitants tenir un únic institut. I perquè hi ha
moviment de primària i secundària de Santa Eulàlia a Vila,
perquè sinó ja hauria explotat. Santa Eulàlia és molt prioritari.

Menorca i Mallorca també tenen prioritats. Però crec que un
equip, com tots els que han passat, el que ha de fer és prioritzar
mirant la comunitat autònoma globalment. I no estan fets els
que haurien d’estar fets. Per tant, ara intentarem fer els que
haurien d’estar fets ja. I a partir d’ara modificarem el mapa
escolar, acabarem Sa Bodega, perquè tampoc no és culpa de qui
el va fer que es trobassin restes arqueològiques i s’hagi hagut de
modificar. Aquesta setmana el gerent va a Eivissa i tanca la
modificació pressupostària de 400.000 euros per acabar Sa
Bodega que ja hauria d’estar acabada i no ho està.

Preferesc dir-li aquelles obres que li puc assegurar que
farem, perquè previsió m’ha de reconèixer en funció del crèdit
i de les situacions complicades de capacitat d’endeutament no
em vull arriscar a dir-ne més. Però el que tenim com a segur és
es Pratet i posar projectes de Santa Eulàlia i potser de posada en
funcionament mitjançant conveni amb l’empresa pública de
gestió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia i projecte, i si podem
posar en marxa Sant Marçal com a obres prioritàries.
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Obres de projectes que també tenim en marxa: Can Picafort
que hauria d’haver estat i no ho està. Campos que ha tengut un
boom impressionant no previst i és necessari. Sant Macià de
Manacor que fa anys que té una situació molt lamentable. 

I a Menorca apuntem dos temes. El tema que no està resolt
i no hi entrarem ara, ja el discutirem en plenari o com vulguin,
en comissió, de Sa Graduada i el Centre d’Adults, això és un
tema específic molt propi de Maó, vàrem anar a veure unes
possibles instalAlacions de la comunitat autònoma que crec que
podrien ser interessants. I a Es Mercadal allà on va apareixent
una línia nova que en un moment o en un altre necessitarem un
solar i construir-lo. A això ens podem comprometre. En fase de
projecte si no hi ha ni projecte, en fase d’execució.

Segon punt. Començaré dient en el que confiam de l’Estatut
i en el que confiam del que governarà. Li dic que segons qui
guanyi tenc més confiança i segons qui no en tenc tanta. Si
guanya el que pareix que ha de guanyar, tenc molta confiança...

Segona, vostè no hi confia gens, però bé, en això tampoc no
ens posaríem d’acord. Segona, que ens aniríem amb la maleteta
a demanar allò que estatutàriament convendria que ens
donassin, que tenim estudis damunt la taula de major
creixement, que li reconec que amb la transferència feren tot el
que pogueren amb la normativa que teníem, però que després de
la perspectiva d’un any no consider ben dotada la transferència,
i que em pareix injust -injust, i perdoni la paraula- que s’han
mantingut transferències nominatives de l’Estat a comunitats
que han perdut alumnat respecte de comunitats que l’han
augmentat, no em pareix correcte per la qual cosa, això sí,
anirem a reivindicar-lo. Si tenim un poc de sort segur que
tendrem, crec, el seu suport en aquesta qüestió.

Quant a beques i quant a prioritat de temes, bé, quant a
beques, ja li he dit, m’agradaria, si digués el contrari se’m
notaria molt que mentesc, tenir una dotació superior. Les hem
reduïdes en aquells còmputs que creim que són imprescindibles
per a menjador, per a transport, etcètera, però no hem aplicat
indiscriminadament, a vegades, talls. Globalment sobretot a
capítol 2 i a algun de capítol 4, a capítol 6 el que falta, que vostè
em demana, és perquè no ho farem, perquè hi ha capítol 6 i
capítol 7 que s’han arrossegat històricament en aquesta
comunitat i després s’han bloquejat a principis d’any. No, no els
hem comptat. Si obtenim més augment de crèdit farem, perquè
teníem una llista de coses per fer de capítol 6, d’inversions.
Això és el que manco em preocupa. Crèdit nou, sigui per ajuda
finalista de Madrid sigui per creixement de crèdit propi, el
tendrem. Això sí que a economia coincidesc amb ell, crèdit nou
que generem crèdit nou que tendrem a Educació, perquè
mantendrem almanco aquest compromís, que no em consider
satisfet perquè el compromís l’hem aconseguit amb disminució
de pressupost, però el compromís polític d’un 25% del
pressupost exclòs el que és tornar deute, 1 de cada 4 euros
destinats a Educació, ja ho feim enguany. I no m’agraden els
números totals, però sí m’agrada el compromís polític que un de
cada quatre euros es destinen i es destinaran, aquesta legislatura,
a Educació. Per tant, si generam crèdit, sigui en capítol 1, que
potser que en necessitem, que potser que en necessitem d’aquí
a finals d’any, sigui en capítol 2, que potser que en necessitem
si surten noves rutes o sortís un problema en capítol 2, també,
de llogar noves instalAlacions, noves aules modulars

prefabricades, el tendrem i acudirem a Hisenda que ens el doti,
com així ens ha dit el director de Pressuposts. 

Intentarem ajustar molts les quotes, molt, ens agradaria tenir
més gent i vostè m’ha demanat, quanta gent manco tendrem?
Tendrem aproximadament 400 interins menys que enguany.
Però no perquè els acomiadem sinó perquè no els demanarem,
i no els demanarem perquè si els professors de secundària fan
dues hores lectives més suposen més del voltant de 20 milions
d’euros menys d’estalvi. Si els professors de secundària fan vint
hores lectives, aquí, a totes les comunitats autònomes del Partit
Popular, a les de Convergència i Unió i a les del PSOE, que
se’ls ha suggerit fer-ne vint-i-una, totes les comunitats
autònomes ens trobam amb el mateix problema i l’Estat avui
veia xifres de 700.000 milions de deute de tot l’Estat incloses
les comunitats autònomes. I totes hem acudit a capítol 1. I
alguna, crec recordar una nota que tenc d’avui, com Andalusia,
ha proposat davallar la nòmina. Nosaltres no. Però, abans hem
demanat al professorat que entengui per què els demanam vint
hores. 

També hi ha claustres de professors que han remès cartes als
pares, que jo no compartesc el sistema, però sí compartesc les
seves queixes, les compartesc i les respect, però no crec que
sigui la seva funció demanar als pares que vagin a una
manifestació dia 10 de novembre, no ho compartesc. Fora del
centre, sí, però dins el centre, no. I admet que els demanam que
es moguin dins la forquilla legal perquè això ens permet
estalviar més del voltant de 20 milions d’euros. I si li afegim el
5% no recollit el 2010 i el recollim ja ens anam als 25 milions
d’euros. Si afegim 3 milions, 1 milió d’euros menys de jubilació
LOE que acaba, si afegim dos o tres milions d’euros de gent que
no li pagarem allò que nosaltres firmàrem el 2006 perquè el
darrer acord de millora del sector públic el firmà el Partit
Popular, el millor, el que va posar sexennis als interins, el que
va posar aquests dos mesos a persones que s’incorporaven a fer
substitucions, això ho posà el Partit Popular. Però ara no ho
podem complir. I altres interins d’aquesta comunitat autònoma
d’altres sectors, de Sanitat, de Transport o del que sigui no el
tenen i ara els hem demanat i els hem dit, no ho podem pagar.
En temps de vacances escolars no podem pagar aquests 2
milions.

Això suposa gairebé un estalvi de 30 milions d’euros. I hem
fet això, hem fet això per poder tenir els professors necessaris
posant aquestes ràtios, 25 a primària d’hores lectives, 20
lectives són més les 5 de permanències o menys perquè en
poden fer menys segons s’organitzi el centre. No suposa el que
he vist escrit a qualque banda que no es faran ni tutories ni hores
de coordinació. No, no, dins un horari d’un funcionari docent de
secundària de 35 hores, de 35 hores es poden donar 20 de
lectives fins a 25 de permanència i fins a 35 a casa seva o on
trobi que ha de fer la feina, 20 lectives fins a 25 de permanència.
Ho dic, ni es perd cap tutoria ni cap coordinació ni cap reunió
de departament ni cap claustre, són hores setmanals,
multipliquin per hores anuals.
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Quant a altres aportacions, i ja amb les notes hi ha hagut un
moment que l’escoltava més que anotava, però alguna després
li puc donar per escrit, quant a davallada d’Universitat tampoc
a mi no m’enorgulleix. Com vostè que no sé si és titular, crec
que sí, per aquesta universitat i jo que ho som de la cinquena
promoció de la meva carrera m’agradaria augmentar aquesta
transferència i crec que al final l’augmentarem, però també
m’he trobat uns compromisos i uns estalvis de més del 5%.
També hem demanat que la distribució lectiva als professors
ajudants que necessiten, els colAlaboradors també facin esforços
per ajustar els horaris no per disminuir l’oferta educativa, fins
on els sigui possible, i crec que hem arribat a un nivell de
compromís raonable. En aquesta línia de fil directe, quasi
setmanalment, amb l’equip rectoral, els puc dir que anam sortint
d’aquest situació de complicació.

També li he de dir que quant a recerca tampoc no són xifres,
que també redactarem entre les notes un nou pla de ciència,
tecnologia i transferència de coneixement a veure si almanco
aquí reflectim i ens creim aquest nou model d’innovació com a
possible futur en un sector de fort valor afegit basat en la
innovació. No estic content, però també he de fer front a beques
doctorals i a despeses en edificis que ara si m’ho hagués de
plantejar tal vegada aquesta inversió la podríem deixar en stand
by i dedicar-ho a nominativa. Però bé, ens ho hem trobat com
quan ens trobàvem aquells plurianuals que ens trobàvem i que
sempre pensàvem que la situació econòmica no canviava i mai
no seria necessari canviar de model.

Després m’ha dit alguna cosa més quant a museus, que estic
totalment d’acord amb vostè, que mai no hem acabat de
resoldre.

Ah, sí!, i un tema important respecte que si havíem deixat
clar el que era bloquejat i el que no era bloquejat. No. És veritat,
nosaltres hem reduït, però de 2011 no queda clar, i hi ha que no
l’hem reduït perquè ja estava bloquejat. M’explicaré més bé, bé,
intentaré explicar-me més bé. De 2010 a 2011 el que figurava
el 2010 ja no ho vàrem poder disposar les conselleries,
concretament la nostra el 2010 perquè a principis d’any es
bloquejava. A 2011 ja no es va poder, per exemple la
Universitat, disposar del que havíem pogut disposar el 2010
perquè ja es va retallar el 2011 en transferències de capital, en
inversió i en transferències nominatives. Per tant, a número
pelat aquesta comparació no és així, hauria d’anar direcció
general per direcció general, que ho he intentat aquests dos dies
que he preparat el millor que he pogut aquest debat a nivell
personal i amb l’equip, per veure les partides que estaven
bloquejades que figuraven nominalment, però no s’empraven.
Això he dit. Algunes partides estaven bloquejades i no és
veritat, per exemple, l’Institut d’Estudis Baleàrics s’ha manejat
amb 1 milió d’euros i li deixam 900.000. No hem fet una
retallada que apareix sobre el 2010 de 2 milions d’euros. No és
veritat. 

El COFUC es maneja amb 900.000 euros i estava sobre
millor. Per tant, no hem davallat tant. En Cultura que pareix que
figuren 10 milions arribaven a 7, en bloquejaren 3. No li explic
la gestió de determinats fons que es deien que arribaven a borsa
única, fons finalistes, i que ho deixarem per a una altra vegada
perquè supòs que el conseller Manera ho havia de fer perquè
prioritàriament havia de pagar capítol 1, però això ja ho
estudiarem i que tots a veure si ens posam d’acord a assumir el
que hem fet per poder treure endavant aquesta comunitat,
perquè vostè ho ha dit, entre tots hem arribat on hem arribat.
Però fons finalistes que arribaren, fons finalistes, bé, li
comentaré un, com els mateixos que hem hagut d’utilitzar de
PAIRE o que hem hagut d’utilitzar d’altres matèries per poder
suplementar. I si no ens hem anat a plorar, escolta, t’ho
justificarem en despesa corrent nostra i ens ajudes amb fons de
construcció d’escoletes. 

Però, s’han utilitzat els fons finalistes no estrictament bé i no
és just comparar xifres teòriques de 2010, si li admet que
liquidades, per exemple, amb despesa de personal, però amb
despesa de personal, li dic que prepar un estalvi i les
substitucions són un poc més complicades, també li ho admet.
M’agradaria substituir com quan començàrem en el temps del
Sr. Cubero, primer director de personal docent, que substituïa
als tres dies. No ho podem fer, però ho pogueren començar a fer
perquè el 98-99 ho podien fer, amb el que ens havien transferit
per cert. Ara no ho podem fer. I ara els centres ens ajudes, a no
ser que hi hagi un informe específic que signa la directora
general i signa la directora de Funció Pública, mai un centre no
es quedarà sense un tutor, un grup. Ara, quant a secundària i
batxillerat, sap que els departaments a vegades poden cobrir
determinades baixes. Ens agradaria substituir abans, però no ho
podem fer i no acudirem al dèficit per fer-ho. Gastarem allò que
tendrem, ens cobrirà -li ho asseguro- més despesa la Conselleria
d’Economia, modificarem per exemple despeses quant a 0-3 -
n’estic segur, li don la meva paraula, perquè l’esmena la durà el
Partit Popular per donar suport al 0-3. Revisarem..., li he
d’admetre una cosa, el mateix decret 0-3, sí que els deman que
m’admetin que els plantegi algunes qüestions respecte del
decret que es trobaren quan vostès arribaren i el que varen
aprovar vostès, que tot i acceptant la tasca del director de
l’Institut de Primera Infància anterior, crec que es va complicar
pressupostàriament massa determinats metres quadrats i
determinades ràtios que han encarit el 0-3 a nivells, fins al punt
que el conveni del ministeri continua aplicant el mateix decret
model 1004/91, de la LOGSE, que jo accepto, però que el decret
que vigeix encara redueix més les ràtios. Per tant, fa més car.

També els admet que em plantegin que la figura del director
professor titulat de primària que coordina, pogués coordinar més
d’una escoleta. Els deman... no els deman, no els ho he de
demanar en aquest debat, però els dic que intentarem
flexibilitzar el decret en base al decret 1004, que és a la
LOGSE, no tenc cap problema, però que l’hem anat reduint
pensant que feiem un bot de qualitat i no sé si el que hem fet ha
estat, potser el bot de qualitat algú, però aconseguir que un
centenar d’escoletes no s’homologuin, algunes de molt de
prestigi a Palma, i que algunes tenguin vertaderes dificultats per
mantenir-se, perquè aquest estat es pot permetre l’estat del
benestar que es pot permetre, però tampoc no importava
complicar tant el 0-3. Li asseguro que aquesta esmena la durem,
com una altra també...
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Ah, també se m’oblidava!, augmentam la partida d’ajudes a
les escoles municipals de Música, aquesta és una que pujam.
L’havíem anat baixant, qui els parla a la darrera convocatòria va
poder aconseguir treure 500.000 euros, quatre-cents i busques
mil, l’ajuda més grossa a escoles de música i ajudes individuals
per a estudis de música. Històricament els darrers quatre anys
han anat baixant. Supòs que per problemes de prioritat, ja hi
estam d’acord, però hi havia anys que ni els digueren res als
ajuntaments i ho havien computat com a entrada corrent. Ara
l’hem pujada de devers 60.000 a devers cent i busques mil, ho
dic de memòria. Pujam les ajudes a les escoles municipals de
música.

També treballam, perquè ho ha demanat un ajuntament que
té els metres, el reconeixement i la titulació del professorat per
si la podria reconvertir a conservatori, per la qual cosa a la zona
de Llevant, podríem disposar d’un conservatori professional
municipal. 

Bé, respecte de tot el que ha dit... he intentat resumir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Bosch. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Aguiló.

 LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies, gràcies
no només per comparèixer sinó per dir per segona vegada
davant aquest parlament que no es baixarà el sou als docents.
Estic cansada que ens telefonin professors, i supòs que a la
conselleria passa el mateix, que passen una penada perquè pels
centres corren rumors que es baixaran els sous dels professors.
Gràcies per fer aquesta confirmació tan clara i tan concisa.

Gràcies, Sr. Conseller, per dir-nos que els professors de
secundària tendran 20 hores lectives, per dir-nos-ho ara de
manera clara i que no ens haguem de despertar el mes d’abril,
el mes de maig amb el GESTIB... -no sé si em senten massa
fort...-, bé, amb problemes al GESTIB, on, de manera dràstica,
es varen anar baixant professors als directors, o ens telefonaven
o parlàvem amb directors “escoltau, jo tenia 50 professors i ara
de sobte en tenc 45 o 46, què faig?”, i la conselleria donava la
culpa a l’augment d’hores als directors, quan la culpa en realitat
la tenia la Direcció General de Planificació i Centres. Molts de
professors d’Educació Secundària, vostès ho saben, ja fan les 20
hores, alguns m’atreviria a dir que 21, el que passa és que vostè
el que han fet ha estat legislar ..., bé, legislar, reestructurar-ho
tot i que tots de veritat facin les 20 hores. Per tant, moltes
gràcies per posar-nos les cartes damunt la taula.

Gràcies també per dir que seran 400 els interins que, no és
deixaran de ser contractats, perquè l’anterior govern durant
l’any 2009-2010 ho va negar en repetides ocasions, va tenir una
baixada d’11.350.000 euros a la part de nòmines, això va
suposar uns 400 interins manco, també fora contractació, durant
l’any 2009-2010 i ens ho va negar per activa i per passiva.
Moltíssimes gràcies per posar damunt la taula i fer saber als
professors a què ens hem d’atendre, els professors ara saben a
què s’han d’atendre.

Aquests pressuposts, Sr. Conseller, semblen uns pressuposts
condicionats, sap per què estan condicionats?, aquests
pressuposts són la ressaca de la festa de l’esquerra. Han estat
reestructurats i han estat condicionats pel deute de l’herència
rebuda. No solament aquests pressuposts, els d’Educació, sinó
també en general, els de tota la comunitat autònoma.

Senyores i senyors diputats, hem de fer un esforç entre tots
per establir un clima de pacte. Comprenc les crítiques i
comprenc que és un pressupost que no agrada a ningú, però és
un repte que ens hem autoimposat i hem de ser conscients que
hem d’aconseguir un pacte -com vostè bé sap, n’és el promotor-
i tots hem d’avenir-nos a aquests pressuposts perquè ens
permetran reconduir la situació de dèficit públic de la comunitat
autònoma i d’aquesta manera es podran pagar tots els deutes
que tenim amb els proveïdors, que encara manté el govern
actual, fruit de la gestió de l’anterior executiu i que ens permetrà
donar una resposta adequada a la demanda dels nostres
ciutadans.

S’han realitzat uns comptes rigorosos, és a dir no anam a
salto de mata, si m’ho permeteu, és a dir, durant dos anys
encara que tenguéssim un pressupost i després es prorrogàs dins
Educació hem anat a salto de mata. Ara no se substitueix una
vacant, ara sí; en aquest centre se substitueix, en aquest no; en
aquest es tanca la calefacció, en aquest s’obri la calefacció, i
així hem anat aquests darrers quatre anys i, sobretot, amb més
incidència en els dos darrers anys.

Per tant, moltíssimes gràcies per fer uns pressuposts realistes
i seriosos, uns pressuposts que marcaran un full de ruta i que
establiran el camí dels pròxims anys perquè l’economia balear
pugui ser de cada vegada més forta i més sòlida.

Mirau, l’altre dia parlava... o mirin, l’altre dia mirava i hi ha
una data que em sembla i que m’impressiona molt, que és que
a la història de la democràcia i del nostre sistema autonòmic
s’han acumulat una sèrie de crèdits, idò bé, el 60% del muntant
d’aquest crèdit s’ha generat en aquests darrers anys. És a dir,
des de l’any 83 al 2007 es va generar el 40% del deute creditici
actual; la resta, el 60%, s’ha duit a terme en aquests quatre
darrers anys. Crec que és per fer-nos-ho mirar, vull dir, després
no ens critiquen tant el nostre pressupost quan resulta que tenim
aquestes dades.

Aquests darrers anys, desgraciadament, encara que el
muntant global del pròxim any serà major que el del 2010, hi
haurà menys doblers disponibles per dedicar a inversió, ja que
s’haurà de pagar. Entenc que tal vegada hi hagi persones que
diguin que no s’ha de pagar als bancs, bé, em sap molt de greu
dir que el Partit Popular sí que paga als bancs i que aquests
pressuposts, els pressuposts d’Educació, s’han fet sempre
pendents que 1 de cada 5 euros s’ha de pagar al banc, perquè és
que si no, no ens en donaran més. És a dir, a aquell que no paga,
no n’hi donen més.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 15 / 16 de novembre del 2011 267

 

Simplement li vull dir que hem tengut quatre anys de poca
voluntat política quant a infraestructures, per molt que el Sr.
Rubalcaba digués l’altre dia que només s’havien construït
centres el temps de la República, això no és veritat. Això, vostè
com a director general de Planificació i Centres va construir
molts de centres, moltíssims, no pot ser... bé.

El Govern del pacte, també diu que hem tengut molta
despesa i molta despesa, per exemple, una despesa supèrflua,
una despesa de persones que no tenen altura de mires, gastar en
aules prefabricades, els podem continuar dient barracons, és a
dir, aules prefabricades, aules modulars, ... Mirau, l’anterior
pacte de govern es gastava més d’1 milió d’euros cada any en
barracons, no els hagués valgut més fer el que ha fet el Sr.
Conseller?, és a dir, mirar de construir poc a poc centres, idò,
posant alumnes a altres edificis.

L’oferta d’ocupació pública va quedar congelada, Sr.
Conseller, és a dir, els quatre anys anteriors es va congelar
l’oferta pública, que no parlin de prestigi de professors, és a dir,
no hi va haver molt de prestigi per als professors. Al final de la
legislatura varen tenir 550 places menys que les promeses en el
seu moment. 

De tot això en parl perquè som mestre i jo crec que una
avaluació inicial és molt important, és a dir, hem de saber d’on
partir per saber on hem d’arribar, i tot això els dic que ha passat
aquests quatre anys perquè és la nostra avaluació inicial,
l’avaluació inicial que ens ha permès fer aquest pressupost o
que els ho ha permès fer a la Conselleria d’Educació aquest
pressupost.

Els dos últims pressuposts de l’anterior legislatura, ja ho he
dit, el pressupost per a personal docent, va sofrir una retallada
important de més d’11 milions d’euros, els pressuposts varen
baixar un 3,2% en general, el pressupost d’Educació. Per tant,
és a dir, i no hi havia el problema que tenim ara, vull dir que ja
vàrem començar.

Els partits que varen conformar el pacte de govern varen
subscriure aquell acord, jo no sé si se’n recorden, acord per
l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears, a
principi de legislatura, no sé si els sona, sobretot als partits que
són aquí; bé, a un primer punt referit a educació, diu
textualment: “Increment progressiu del pressupost en educació
amb l’objectiu d’arribar al 6% del PIB en el menor temps
possible”, senyors, aquests quatre anys no han fet res d’això.
Punt de partida nostre, el 6% no l’han aconseguit gens ni mica,
a l’inrevés, en aquests dos darrers anys de la seva legislatura
han rebaixat el pressupost en educació i cultura, la qual cosa ha
significat que a penes hem arribat al 3% del producte interior
brut.

Els partits firmants del pacte, dels quals hem parlat, a l’inici
de la legislatura anterior també varen acordar la creació de
4.000 places de 0 a 3 anys amb dues legislatures, el que no ens
varen dir és que es limitarien a abonar unes ridícules
subvencions, en alguns casos i no en tots, això sí, colAlocant a la
façana del centre, com tots sabem, i dient que ells sí que havien
creat aquestes 2.000 places de 0 a 3 anys. Per això jo li agraesc
moltíssim que dins educació posi les cartes molt bé damunt la
taula.

Una altra cosa, Sr. Conseller, cartes dels pares mobilitzant-
se, aturades pedagògiques, Sr. Conseller, vull dir, jo crec, és ver
que en el pressupost no són números, això no són números, per
això influeix negativament en l’educació, és a dir, polititzar els
centres d’aquesta manera influeix negativament, no són
números, ja ho sé que no són números, però no es pot mobilitzar
constantment els professors, no es pot mobilitzar constantment
els alumnes i no es pot mobilitzar constantment els pares; és a
dir, jo crec que el que hauríem de fer és ensenyar dins les aules
i mobilitzar-se en altres moments o tenir contactes en altres
moments. Per favor, Sr. Conseller, li demanam des del Partit
Popular que prengui mesures, tenim inspectors i jo crec que pot
anar mirant a veure què està passant dins els centres, perquè no
és de dèbit que s’enviïn cartes d’aquesta manera.

Cultura. Mirau, mirin, perdonin, nosaltres pertanyem a un
partit que es diu el Partit Popular, que creu en els emprenedors,
creu en les grans empreses, creu en la iniciativa privada, cultura,
evidentment no es pot deixar de costat, però creim que és molt
important la iniciativa privada, ja està bé de regar de
subvencions, jo crec que ja està bé, és a dir, anem a limitar-nos.
Hi ha grans fundacions, hi ha bancs, bé, que tenen, la Fundació
‘la Caixa’ o la Fundació Sa Nostra, la Fundació Barceló, hi ha
iniciatives privades molt importants, és a dir, per exemple,
tenim la Nit de l’Art, és una iniciativa privada; tenim els Premis
Formentor, una altra iniciativa privada; tenim per exemple
Mallorca Fantàstica, quant a cinema; vull dir, són iniciatives
privades que jo crec que des de Cultura, i donat els temps que
vivim, doncs s’haurien de fomentar. El mateix conseller ha dit
els sponsors, em pareix perfecte; és a dir, anem a promocionar
la cultura, no regant constantment amb doblers sinó anem un
poquet que ens ajudin els altres, bé, que ens ajudin els altres o
que es facin responsables que la cultura també és un mitjà per
part de la iniciativa privada, com ja he dit.

Bé, simplement, hem de també tenir la consciència, hem de
conscienciar aquesta iniciativa privada que la cultura ens atreu
turisme, és a dir, molts turistes venen aquí també, o haurien de
venir aquí doncs per una exposició o haurien de venir aquí per
la Nit de l’Art, per exemple, per tant crec que és important
conscienciar-los.

Optimitzar recursos, em pareix fantàstic, unir COFUC i
Institut d’Estudis Baleàrics crec que és una idea fantàstica, que
va molt bé.

Quant al SOIB, bé, doncs a nosaltres ens preocupa molt,
moltíssim, que estigui en perill o que hagi estat en perill per una
mala gestió dels fons europeus, tan importants; és a dir, Sr.
Conseller, per favor, ens tranquilAlitzi en aquest aspecte, perquè
és una gran preocupació que es perdin moltíssims doblers, duts
de fons europeus, per una mala gestió. Sabem que dins el SOIB
ha trobat moltíssims problemes, ha trobat problemes des del
punt de vista d’un organigrama que no era gens clar.
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Simplement, el que li deim des del Partit Popular és que té
tot el nostre suport, sabem que no és una conselleria fàcil,
sabem que és una conselleria que té els seus emperons, però que
té tot el suport del Partit Popular.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. I ara, Sr. Conseller té la paraula
també per fer la rèplica, si la vol fer.

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

Només agrair les paraules de suport i coincidir amb vostè en
algunes qüestions que, evidentment, no és per quedar bé aquí,
però sí perquè constin al Diari de Sessions.

Sí que és ver que jo tenc molt de respecte, molt de respecte
per la preocupació que pugui tenir tothom pel sistema educatiu,
ara crec que dins l’aula i a infants menors d’edat, que només
se’ls expliqui un punt de vista no em pareix correcte, perquè ho
podrien fer dins els hospitals, és a dir, s’entén que la població
aquí i a Espanya està molt preocupada pel manteniment de
l’estat del benestar, jo el primer, i cada matí que aixeques els
titulars, no havíem après mai tant de primes de risc, que tots ja
sabem què és, ni a quant es cotitza el deute públic a 18 i a 12
mesos, cada dia, cada espanyol; i quan cauen dos governs ben
propers, és allò que un es preocupa. I quan aquesta comunitat ha
d’anar mensualment a cercar crèdit per encara estabilitzar les
seves finances i té bons que li vencen a l’exercici 2012 i hi ha
destinar un de cada cinc euros, és perquè, per exemple, i això ho
ha explicat molt millor el vicepresident Econòmic, tenim molts
problemes.

Però com a país en sortirem i en sortirem i tots haurem
d’aplicar aquests retalls, però ja li dic que el que no em pareix
bé és que dins l’aula, i manco amb infants i manco amb
persones menors d’edat, amb tota la bona voluntat, amb tot allò
que vulguis, dins les aules crec que hem d’acomplir els
currículums, els hem d’explicar, llibertat de càtedra per suposat,
però no entrar en el debat polític, perquè si no hauríem de ser
suficientment plurals i poder explicar totes les coses. I com que
ja perdríem molt de temps a fer aquestes qüestions, però és
igual, jo ho respect moltíssim, farem tot allò que haguem de fer
i sí que deman que, per favor, a l’escola, que ho fa tot l’escola
en general, vull dir, tots els professionals ens dedicam a fer el
que creim millor que és educar, i vostè i jo i molts dels que hi ha
en aquesta sala i fora d’aquesta sala.

Dit això, i remarcant també l’agraïment primer de, i perquè
el Sr. Alorda també ho ha dit, de reconeixement, qui els parla és
un professor, enguany farà trenta anys que va entrar a dedicar-se
a aquestes tasques i un enamorat del món de l’educació, el
reconeixement que fan cada dia tots els professors i, com jo dic
mig en broma, tots els equips directius que obrin el portal cada
de matí, que acullen tothom, que resolen la baixa de cada de
matí d’un professor que no hi va, que resolen un problema
d’infraestructura o que intenten resoldre’l, que atenen el millor
que poden el pare, que aguanten que els arribin els fons de
manteniment un poc tard, que tenen cura del transport, que
consideren que tal vegada els haurien de pagar un poc més bé,

que necessiten més reconeixement de la societat com a
professors, a tots els don les gràcies. I els remarc que ens
guardarem ben prou de tocar els seus emoluments, que farem un
esforç, a totes les persones que no contractem l’any que ve els
deman disculpes, m’agradaria que fessin feina per al sistema, no
és que ara sobrin, és que el que no hem de fer és no poder-lo
pagar. No els ho demanarem, perquè no els podem pagar, i els
professors que hi ha en el sistema faran aquesta feina, faran
aquesta feina perquè la poden fer en hores lectives.

Intentarem, com a mínim, que convoquem oposicions i
estabilitzar aquesta situació i estic segur que els propers anys
tenir més capacitat de pressupost per poder contractar més gent,
perquè el sistema educatiu sempre necessita més recursos, per
definició del sistema operatiu, perquè malament el país que creu
que té un sistema educatiu. Em fa gràcia, vaig anar a una
conferència ara fa anys, a l’explicació del programa famós, a
aquest, no sé si ha pujat més el programa PISA o els avantatges
que PISA n’ha tret d’explicar aquest programa, que també ho
expliquen, que és un nou atractiu turístic els professionals que
van a veure el model de PISA a Finlàndia; em sorprenia que un
país que hi anava preocupat era Hong Kong, que havia quedat
el segon en una determinada matèria i volia saber com quedar
primer; sense arribar a aquest punt, que em va sorprendre
perquè devora una persona que explicava aquest fet, i jo deia:
Déu meu, si li contàs; i sí hi ha algunes coses que crec que han
fet, sí que crec que ni Finlàndia, per posar aquest tòpic, ni països
de tal, ni nosaltres que, com deia la Sra. Alberdi, hem reduït
l’abandonament escolar i el reduirem, mai no hem d’estar
satisfets amb el sistema educatiu que tenguem, perquè just que
tenguem qualque alAlot que no titula, sempre necessitarem i ens
plantejarem per què.

Però aquest és un pressupost de contenció, un pressupost per
donar satisfacció al que necessita el sistema i per tenir la
despesa a la qual podem fer front i per fer front a despesa que
no sabíem com fer-hi front i li farem front; i per poder construir
infraestructures que tal vegada haurien d’estar ja en marxa, però
que farem tots els esforços. I fent feina amb un criteri, tractarem
que qui ens succeeixi ho trobi un poc millor i don gràcies a tots
els que em varen precedir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I ara sí, passam al darrer torn de
rèplica per part dels grups parlamentaris, i els agrairia que ara
ens cenyim una miqueta més en el temps, si no, jo no els
permetré allargar-se molt més.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Alberdi.
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, President. Una coseta molt ràpida de començament,
que no té a veure amb la rèplica exactament, sinó amb la
intervenció de la diputada del Partit Popular, jo no li contestaré,
Sra. Aguiló, he fet vot que no contestaré a l’oposició que des del
Partit Popular es fa a l’oposició, no ho faré, però jo també li
deman una cosa, Sr. Conseller, i en relació amb aquesta
intervenció i a algunes coses que vostè també ha dit. Miri, jo
estic confosa respecte del missatge que vostès donen de la
nostra gestió a la Conselleria d’Educació, però en general de tot,
perquè, per un cantó, els socialistes hem fet una festa, ens hem
cansat de gastar diners malament, i per un altre cantó, vostè ens
explica que hi ha hagut una contenció absoluta per part de la
Conselleria d’Hisenda, d’Economia, en cada una de les coses
que s’han hagut de reduir també d’Educació. Jo els demanaria
que fossin prudents en això.

Miri, si nosaltres parlam de festa, festa, festa qui en van fer
van ser vostès a la passada legislatura, però jo no hi entraré,
només li recordo que el 2007, que vostè hi era i jo també, quan
hi va haver el canvi de govern, a finals del 2007 es van haver de
pagar 30 milions per superar un problema que hi havia en aquell
moment a la concertada i a la pública, es van pagar i ja està,
perquè tots som responsables del que hem anat fent. Llavors,
per favor, no ens fixem en això, tenim massa coses a parlar.

Jo li agraeixo que vostè hagi contestat les preguntes, però li
vull dir dues cosetes: una, això de l’Escola de Música que vostè
ha comentat, de les escoles de música, jo he estat mirant molt
això i tenia una pregunta per fer-li, perquè a la partida 423A,
que és on correspon, precisament el que baixa són les ajudes als
ajuntaments que posa que és per a les escoles de música, per a
les ensenyances musicals que pot ser és a una altra partida, però
precisament baixa de 700.000 euros a 90.000, que ho tinc aquí
davant, llavors hi ha qualque errada que la podem discutir
després. Bé, ara m’ho explica.

Després, quant al SOIB, jo sé que la Sra. Rita ha anat molt
de pressa perquè tenia molta pressa, però vostè no ha contestat,
m’ha semblat que no contestava, i jo li vull repetir les preguntes,
perquè sí que ens interessa molt aquest canvi que hi ha hagut de
responsabilitat i com vostè l’enfoca. La primera pregunta era:
quin és l’aportació de recursos propis del Govern a la política
laboral del SOIB? Quin pressupost hi ha per als centres integrats
de formació?, era la segona, i quin pressupost hi ha per als
centres de referència nacional en nàutica i turisme? Si em
pogués contestar li agrairia perquè tot això del SOIB ens ha
quedat una miqueta en l’aire.

Jo, Sr. Conseller, li vull recordar aquí una cançó del Joan
Manel Serrat, que estic segura que li agrada, ell diu a una cançó,
ho diu en castellà, però jo li diré en català, diu: “El problema de
la veritat, o sigui l’únic defecte que té la veritat és que no té
remei”, diu el Joan Manel Serrat, diu l’únic problema que té la
veritat, l’únic que té de dolent, l’únic que té de dolent la veritat,
diu, és que no té remei. Jo el que li vull dir és que aquests
pressuposts que vostè ha fet serveixen per a aquests números
que vostè avui ens ha presentat, però realment no responen a les
necessitats d’aquesta comunitat educativa, no responen com
potser no hi han respost altres vegades.

Vostè haurà de cercar diners perquè les necessitats del
sistema educatiu són tantes, les derivades del funcionament dels
centres, les derivades de les partides de nòmines, les derivades
de la inexistència de diners de l’IBISEC, que n’hem parlat aquí,
les derivades de les polítiques culturals i de suport als nostres
artistes que haurem de fer, que s’haurà d’anar a cercar diners,
haurà d’anar a cercar diners. I en aquest moment tindrà tres
possibilitats: incomplir el dèficit, endeutant-se, que no ho voldrà
fer; retallar d’altres partides d’Educació, que no podrà, perquè
ja no hi ha per on retallar, i cercar diners d’altres àmbits, ho hem
fet això de cercar diners d’altres llocs de l’administració pública
i els hem dedicat a l’educació. Moltes vegades ho hem fet
malament, i jo no li vull recordar cap cas concret, però vostè sap
que s’ha fet malament, però jo li dic que aquest és un camí que
segurament s’haurà també d’explorar.

Perquè a mi el que m’agradaria i el que li deman és que no
faci mai supèrflues les necessitats del sistema educatiu, vostè el
defensa molt teòricament, però quan hem de retallar, de vegades
passa que diem, bé, serà que no és tan necessari. Jo estic perquè
el sistema educatiu sigui el més eficient possible, i en això
sempre m’hi trobarà al costat, però no ens trobarà mai al costat
de no reconèixer que les necessitats del nostre sistema educatiu
són moltes i nombroses i aquesta és una principal responsabilitat
del seu govern i especialment de vostè, de defensar-ho davant
els seus companys.

I això és el que li vull demanar. Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi, perquè s’ha ajustat talment al
que li havia demanat.

Sr. Conseller, si vol contestar. Jo també li agrairia ara que se
cenyís al temps, si vol llavors li dic el que ha fet, que està bé, i
els ho he permès a tothom, però jo sé que hi ha qualque diputat
que em mira amb una cara com que dir: bon alAlot, t’estàs
passant. M’ho diu a mi, no els ho diu a vostès; però a veure si
aconseguim anar tancant.

Idò té la paraula, Sr. Conseller.

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

Sr. President, li vull agrair la seva tolerància, el seu tarannà
i la seva moderació del temps i del tempo, per tant seré més
breu.

L’aclariment quant a partides específiques, li aclareix, li dic
que generalment en el SOIB de fons propis molt poc, molt poc,
i hem acudit sobretot a fons finalistes. Ja li reconec d’entrada.
I del que posam a les partides el que farem serà: u, tapar coses
que arrossegam, amb bloquejos; dos, que li reconec que amb
millores que començaren vostè, l’anterior consellera, i
continuam, podrem justificar millor i tendrem uns majors
ingressos d’expedients de justificació de 8, 9 i 10, tendrem uns
millors ingressos i els destinarem, i tres, que cercarem tota
quanta capacitat d’acudir a programes de fons finalistes per
poder fer les mateixes accions o similars. Així i tot, si executam
tot el que executam i ho executam bé, crec que podem estar
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satisfets, perquè també hem trobat coses no executades o coses
difícilment justificables quan van ser executades, punt u.

Punt dos, els centres de referència nacional els tendrem, jo
agraesc que els posassin en marxa, ho dic, però no estan
formalment acabats. I queda una part complicada, perquè hi
havia una part amb fons que al cap i a la fi construir-los és el
menys complicat, el complicat és mantenir de l’ordre de 34
persones que són 34 capítols 1. Així és que ho anirem fent tira
tira i amb bones. Alguns tenen un caràcter mixt, per exemple
Son Llebre podria tenir un caràcter mixt d’integrat i de
referència, la qual cosa permet utilitzar-lo amb fons d’ocupació
i amb fons reglats. Per tant, aquesta seria l’orientació global, les
xifres de cadascú, si vostè vol les hi pas després per escrit,
perquè ho duc aquí globalment per capítols.

Quant políticament el que m’ha dit, li diré que tots els meus
companys m’han ajudat, perquè si jo tenc una davallada global
del 6%, excepte sanitat i serveis socials, que tots estàvem
d’acord, començant pel president fins al darrer conseller que els
parla, que era el primer, la segona conselleria és la nostra; hi ha
consellers que han hagut d’afrontar retallades, gairebé el 20 i
busques per cent, i tothom ha estat d’acord que Educació, que
hem lluitat, afectuosament amb els companys de pressupost,
perquè si hi ha una retallada global d’un 6 i busques per cent,
educació reglada, perquè, en fi, educació, globalment, ha estat
a costa de la comprensió de la resta, de què tots ens posàrem
d’acord que era importantíssim tornar deute, tornar deute, i
també ens toca a nosaltres; si no haguéssim de tornar tant de
deute, després podríem dir, que és un argument que vostès
utilitzen, que no havíem d’haver tornat tant de deute ara, però
és que hi tant de deute que si no es torna ara, entraríem en una
situació de default i realment seria complicat. Altra cosa és que
puguem renegociar el deute que hem de tornar, al llarg de l’any,
però això és un problema econòmic, no d’educació.

Primer, m’han ajudat la resta de companys. Segon, aquesta
retallada és del 6%. Tercer, m’agradaria que hagués estat un
augment del 6% i no un retall del 6%. Quart, que jo agraeixi la
gestió dels meus predecessors no serà perquè ara ja tenc una
síndrome d’Estocolm, el dia menys pensat puc ser un ex, no, a
part que siguin amics o coneguts és gent que haurà dedicat part
del seu temps i esforç a una tasca tan digna com aquesta.

Però també he de posar de manifest que no maneig el
pressupost que figura damunt els papers; manejam realment el
pressupost que manejam, que en alguns casos he volgut posar de
manifest que és inferior, perquè no estic d’acord amb la tècnica
que es bloquegi el que figura, perquè pareix que bloqueges 10
quan maneges 4, pareix que en maneges 10 i en maneges 4.
Això he volgut dir, però jo per res dejectar, ni molt manco, ni
m’atreviria, el que han fet. Supòs que han fet el millor que
podien fer; jo estic d’acord en coses i no estic d’acord en altres,
però a partir d’aquí... És a dir, jo pens que ens hauríem d’haver
assegut, i potser aquest mes de setembre no hauria duit una
distribució amb 18 hores lectives a secundària, però això ho
respect, i tal com em vaig trobar la programació el dia 20 de
juny, i el juliol entraven aquests senyors a formar part de
l’equip, talment vàrem posar en marxa la programació de
l’anterior conseller, i no vàrem fer un daltabaix que hagués
ocasionat un cert neguit a la comunitat educativa d’implementar
una mesura que qualque comunitat autònoma va aplicar a

l’estiu, que jo no ho compartesc. Per tant vàrem fer un esforç
que ens ha generat un dèficit.

Dit això, clar que li assegur que aquest conseller l’any que
ve anirà a visitar Palau Reial les vegades que facin falta per
intentar veure que, si es genera crèdit, s’aconsegueixi crèdit. És
vera que ens vendrà molt limitat també amb la situació
econòmica, segurament a una reunió del Consell de Política
Fiscal i Financera si milloram aquests ingressos, i també amb
una voluntat que podem aconseguit majors ingressos. Nosaltres
creim que..., li reconec que amb això és molt just però és el
necessari sense generar dèficit, i que si hi ha majors ingressos
podrem suplementar partides.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosch; ha clavat els cinc minuts.

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, també per un temps de cinc minuts té la paraula
el Sr. Alomar. Perdoni, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. M’he sentit alAludit, no passi ànsia.

Bé, el primer és que jo crec que seria bo mantenir el to, però
això ho decideix vostè. La veritat és que vostè el triarà, el to. La
veritat és que allò de policia bo i policia dolent està ja massa
vist, m’explic? Si vostè creu, com a representant del Partit
Popular, que allò que hi ha hagut és una festa de l’educació
quan estam a la cua de l’educació a tot l’Estat, i vostè creu que
hi ha hagut una festa i ho dóna per bo com a membre de l’equip
del Partit Popular, la veritat és que ens trobarem davant. Des del
moment en què hem de retallar, hem de fer algun esforç, hi ha
algun tema en què podrem estar d’acord o no, doncs en
parlarem. Tractar de festa dels altres..., encara són a l’after,
perquè la relació de despesa educativa per habitant a qualsevol
banda de l’Estat i la nostra, bé!, no dóna per a aquesta
qualificació que vostè dóna per bona saludant-la quan s’utilitza.

I jo crec que transmet coses molt rares, com que la culpa és
dels professors, o que han tengut una... Sí, bé, vostè com a
representant del Partit Popular que dóna per bona la cosa que
diu el Partit Popular, que hi ha hagut..., no ho sé, la gent que
estava fent educació ahir, realment no ja els gestors, jo crec que
en general, perquè per passar d’aquesta festa de dotzenes de
milions, estam parlant de directors, estam parlant de tothom.
Estam parlant que fer 18 hores és una festa, en comptes de 20?,
perquè així com vostè ho planteja quan ho diu... Jo el seguesc,
Sr. Bosch, quan vostè ho diu jo seguesc l’argumentació, però
quan ho diu el Partit Popular, que vostè representa, doncs
aleshores jo ... Evidentment l’òpera no sé si la recupera,
l’IBISEC no sé si recupera l’òpera, perquè és una de les coses
que va quedar també apuntada. De quina festa em parla?, hi ha
qualque contracte per anar a Moscou?, hi ha...? Té res de tot
això?, perquè hi ha gent a la presó, de l’anterior legislatura, de
la seva darrera gestió. Per tant..., no vull anar per aquí, jo no
vull anar per aquí, però el policia bo i el policia dolent
procurin..., en aquesta comissió no (...) cada dia així perquè no
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es va bé. Vostè representa, quan diu amén al que li diuen, el
Partit Popular i ho assumeix.

I només una darrera prèvia: jo crec que aquest tema de la
ideologia a les aules també és vera que és delicat, jo crec que
l’hem d’afrontar. Quan una conferència episcopal dóna
consignes de vot i té tants de colAlegis..., però també és vera que
hi ha una ideologia, hi ha..., jo crec que és un equilibri, és una
cosa complicada, i jo crec que com que allò que tots hem de
decidit que hem de transmetre és, no ho sé, confiança en els
docents -vostè mateix ho deia-, començar amb dubtes de si
s’està fent segons què dins les aules per ventura no ho transmet.
Jo crec que el 99% dels professors ho fan com toca, a un lloc i
a l’altre, són molt professionals, i si hi ha alguna peça que no ho
sigui, que es reaccioni des d’Inspecció o des d’on faci falta, però
crec que transmetre sistemàticament el Partit Popular, amb
vostè al davant, al cap i a la fi, vostè està al davant d’educació
del Partit Popular, transmetre aquests missatges, amb policia bo
policia dolent, el policia bo parla més fort, el policia dolent més
fluix, però transmetre el Partit Popular aquests missatges jo crec
que no és bo.

Però tornaré al tema perquè al final és aquest. Allò dels
1.000 milions d’endeutament realment veurem..., ja serà el 25%
d’endeutament en aquesta legislatura, perquè això de no sumar
perquè t’endeutes és complicat; el que s’endeuta ho fa en aquell
moment, i ara sortirà que el 2012 són més de 1.000 milions. Bé,
ja veurem com ho escriu la història, perquè fer percentatges de
si eren per pagar què de qui és més feina, això és bastant més
feina que no dir 60, eh? Però en tot cas el moment és difícil, que
el moment és difícil el moment és difícil. 

I el 2010 hi va haver una baixada d’ingressos espectacular.
No sé qui ha dit que no hi havia problemes; deu estar poc
documentat respecte del que va passar el 2010 i del que es veia
venir el 2009 quan es varen baixar els pressupostos del 2010.
Qualcú ho devia veure perquè varen baixar els pressupostos del
2010. I a mi el que em sorprèn és que era gravíssim baixar el
3,5, era gravíssim, i ara baixar allò rebaixat és racional. Bé, jo
crec que totes dues són dades tristes i que hem d’intentar
reaccionar com a país en aquesta situació.

Jo li demanaria una relació escrita i quantificada dels
equipaments que fa comptes imputar a aquesta cessió de crèdit,
m’agradaria que afinés a l’euro, perquè segur que vostè ho té,
i després si ho mou o no ho mou ja..., el temps canvia, però a mi
m’agradaria el que té l’IBISEC en aquests 7 milions d’inversió
o com ho tengui, que ens digui què hi té i què no hi té avui.

Del capítol 6 jo li he demanat, perquè vostè té capítol 6, i ja
que té capítol 6 i no ho està molt ben expressat o jo no l’hi he
trobat prou, sí que m’agradaria que em digués dues paraules
d’aquest capítol 6 que té, que és magre però que el té. I és 6, no
és 7, no és 9, no és per pagar coses d’altri, és per fer vostè.

Bé, jo aquestes 400 persones que se sumen, les que era un
desastre, que s’havien perdut a altres cursos, ho trob greu, ho
trob important, és una xifra molt important. I crec que el seu
càlcul sobre les 20 hores és molt optimista, tenint en compte,
com molt bé repeteixen, que ja hi ha molta gent que les fa o ja
hi ha gent que les fa; no sé com fa els càlculs, si ja els
descompta, però en tot cas així i tot, amb un càlcul que jo
consider optimista, 400 persones menys dins el sistema quan era
un drama quan en baixaven moltes menys, jo crec que... Volem
creure que ho traurà; jo tenc alAlots a escola, com molts altres,
perquè vivim aquí, jo vull que se’n surti; ara, em comprendrà
que tengui preocupació.

Per cert, a la primera intervenció ens havia dit que
augmentava mig milió d’euros en manteniment. M’agradaria
saber..., o, ja li dic, m’ha semblat entendre que hi haurà una
esmena en aquest sentit; li deman si és al 421A o al 423B, i
exactament com quedarà el tema de neteja del 421A;
m’agradaria que això m’ho precisàs.

I respecte de..., no podré parlar d’altres coses, però sí que
avui, Sr. Conseller, ens solíem limitar molt, i jo trob que és bo,
al tema de recursos, de doblers, i d’alguna manera expressar en
doblers, en partides, les polítiques, perquè continuar insistint
que la cultura ha donar suport al turisme, que la recerca és el
futur, que la universitat és molt important, al final avui, avui,
concretament avui, els altres dies feim el que haguem de fer i
estam en aquest teatre, també, no?, però avui és doblers, avui és
doblers, i avui aquestes partides baixen, i la idea que puguem
impulsar la cultura com a motor del turisme, aquí no hi és, aquí
no hi és. Per tant jo sí que li demanaria que fessin encara un
esforç.

I li volia demanar una darrera pregunta sobre els centres de
referència, que no sé si m’ha contestat, tots ells però sobretot el
que s’havia apuntat com una prioritat.

I la resta sobretot dir-li que bon Dijous Bo, confii que ens
veurem demà i que si avui vespre pot venir a Sa Quartera i pot
dir dues paraules, i donar suport a Sa Quartera i al Teatre
Principal d’Inca, que el puguem veure de ver qualque dia, la
veritat és que estarà molt bé. Evidentment, la convidada, no és
que jo hagi de convidar, però la faig extensiva a tots i confii que
ens veurem en el Dijous Bo. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Conseller, té la paraula,
també per un temps de cinc minuts, per contestar.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Moltíssimes gràcies, faré tots els possibles, però li reconec
que les visites que tenia aquests dies per preparar aquesta
intervenció, que esper que hagi estat..., vostès dins la seva
magnanimitat em perdonaran la novatada perquè és la primera
compareixença de presentació de pressuposts de la meva vida,
ho he fet el millor que he pogut, i agraesc també als mitjans que
si no m’he explicat millor després ho faré i els meus companys
estaran a la seva disposició per a tots els aclariments. He
intentat fer el millor que he pogut aquesta macroexposició; estic
envoltant de nombres, partides..., i he tractat de transmetre
conceptes.

El Sr. Alorda ha fet una primera referència respecte... He
entès perfectament allò que ha volgut dir, però li vull també
remarcar que crec que d’ençà que he arribat, i vostè si diu que
m’ha seguit, he transmès el meu total suport a tots aquells
professionals que fan feina dins un centre, u; dos, que lluitaria
per no baixar-los ni un euro el sou i augmentar la seva
dignificació i el seu reconeixement; tres, que no em pareix bé
que es faci o s’expressi opinió política a infants petits, sinó que
només se’ls hauria d’explicar què és la política i què és la
democràcia. Quatre, que m’ha semblat un poquet fort -vostè
només ho ha insinuat perquè és un mestre en aquestes arts- la
relació Conferència Episcopal i expressió d’opinió vinculada a
escola. Perdoni, idò dec ser jo que l’he entès malament.

D’endeutament podrem fer allò que podrem fer perquè si
rebaixam les xifres absolutes d’endeutament tendrem capacitat
d’endeutament. Li especificaré la llista, però és que a la llista,
bàsicament en el capítol 7, duim un caramull de plurianuals
compromesos, però jo li dic que dels compromesos també tenc
baixes de crèdit i podré fer escoles i també podrem construir-ne
de noves, però li donaré fil per randa el compromís plurianual.

I quant a la partida que li aclaresc és que dels 700.000, sí
baixen 90.000, n’hi afegirem 500.000 més i quedarà en 590.000
la partida destinada a ajuts a ajuntaments en temes de
manteniment de 0-3. La partida pujarà, durem l’esmena, i
disculpin aquest lapsus, que d’una altra partida passarà a
590.000.

I moltíssimes gràcies, també, als mitjans de comunicació,
com he dit, a tots els diputats i a tots els meus companys. Moltes
gràcies. I a la Mesa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosch. I, Sra. Aguiló, té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President, moltíssimes gràcies. Miri, jo,
Sr. President, contestaria directament als grups que tal vegada
han atacat un poquet..., bé, no sé si l’han atacat directament o
indirectament, però sé que el Reglament no m’ho permet, per
tant no ho faré.

Ara, sí que em crida un poquet l’atenció que es parli del
Palma Arena o d’òperes o no sé què punyetes, quan hi ha aquí
grups que varen aprovar el seu pressupost amb el vot d’una
persona que avui en dia és a la presó. Jo crec que tot això ja ho
hauríem d’enterrar i ho hauríem de deixar, perquè el Partit
Popular s’ha renovat íntegrament i crec que tot això s’hauria de
deixar.

“Polis” buenos y “polis” malos, jo aquest joc no l’entenc.
El Grup Popular els parla des del peu d’obra, perquè tant el
conseller com jo fa quatre anys que estam a peu d’obra, ell dins
la concertada o privada i jo dins la pública, i els puc assegurar
que sempre hem defensat en el Partit Popular, i sempre el
defensarem, el prestigi del professorat; vaja que no duc una
bona brega amb el prestigi del professorat davant tota la
societat! Hem acudit a moltíssimes entrevistes en què hem
defensat no només la feina que fan cada dia dins l’aula, sinó el
prestigi que gràcies a una llei..., no vull entrar en aquest debat
però, bé, gràcies a una llei els professors l’hem anada perdent,
una llei que va aprovar un senyor que ara es presenta a unes
eleccions. Per tant ho deixam així.

El 2009-2010, que hi havia una situació... Idò jo no sé si la
situació era molt dolenta; jo sentia parlar molt de brotes verdes;
per tant jo m’ho creia, perquè els que estaven en el Govern em
parlaven de brotes verdes. Per tant jo entenia per què hi havia
un 3,2% de rebaixa dins el pressupost d’educació i 400 interins
al carrer. Si tal vegada m’ho haguessin explicat com vostè ho ha
explicat al Sr. Conseller idò jo ho hagués entès. 

Festa. Home!, o festa o jo no sé què vol que li digui, jo no ho
entenc, perquè que em diguin que el 60% del muntant de tot el
que s’ha gastat s’ha gastat en aquests quatre darrers anys, és que
mi em costa digerir-ho!, eh?, em costa molt digerir-ho. És a dir,
des del 83 fins ara resulta que el 60% només s’ha gastat aquests
quatre anys?, i en què?, en colAlegis?; potser, no ho sé, jo crec
que no, eh?, jo li puc assegurar que no. En el colAlegi IES Sant
Marçal, tal vegada.

Simplement això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, no sé si vol tancar..., amb aquesta
intervenció del Grup Popular... Té cinc minuts per fer-ho.

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

Jo només vull agrair, evidentment, al Grup Popular el
suport, i que segur que a més, amb algunes esmenes que
proposaran, millorarà la tramitació d’aquest pressupost, i que
també alguns aclariments que per escrit ens han solAlicitat
distints diputats seran facilitades per a tot allò que sigui ja una
consulta molt puntual a nivell d’una partida molt concreta.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No hem acabat encara...,
perquè si no s’aixeca la sessió no acabam.

Jo vull aprofitar per dir que avui no ha intervingut ningú
aquí que no sigui docent, i la mescla de docent i polític vol dir
minuts de parlar; d’això n’estic convençut. Per tant que a ningú
li sàpiga greu que haguem tardat el que hem tardat. 

Hem d’agrair la presència del conseller i de tots els seus
acompanyants, i ara sí que s’aixeca la sessió, bon dia a tots.
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