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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda. Ara acaba d’arribar el Sr. Conseller. Per tant
aprofitarem per començar. 

En primer lloc preguntaríem si es produeixen substitucions,
que crec que sí.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, buenas tardes, Sr. Presidente. Alejandro Sanz sustituye
a Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions? No n’hi ha.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, Aina Aguiló per Vicent Ferrer.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita per Lourdes Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. També demanaria a la gent que tenim darrere si fan
el favor..., que puguem començar. Els agrairia que estiguessin
en silenci. 

Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

Passam a la compareixença del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats per tal d’explicar els pressupostos de la
seva conselleria per a l’any 2013, escrit RGE núm. 8412/12. 

Assisteix el Sr. Rafael Àngel Bosch i Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra.
Salvadora Ginard Martínez, secretària general; el Sr. Miguel
José Deyà Bauzá, director general d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement; 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. Guillem Estarellas Valls, director
general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives;
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 Bunyola, gerent
de l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals;
la Sra. Maria José Frau Marí, directora de l’Institut Balear de la
Joventut; el Sr. Cristòfol Vidal, director de l’Institut d’Estudis
Baleàrics; Sra. Aina Maria Rodríguez Arbona, cap de Gabinet;
i Sra. Patricia Moreno, cap de Premsa.

Té la paraula el Sr. Rafael Ángel Bosch i Sans per fer
l’exposició oral i sap que no té límit de temps.

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

Moltíssimes gràcies, president, i disculpin, primer de tot,
aquesta arribada un poquet complicada a causa del dia d’avui,
amb les dificultats del trànsit pròpies de la manifestació que en
aquests moments hi ha dins Palma, i a part d’això sí que faré el
que algunes vegades ja els he dit que em va ensenyar un
professor de química industrial quan arribava 10 minuts tard a
classe, i ens deia “me n’aniré 10 minuts abans per compensar”,
entre l’aprovació total dels seus alumnes, i és una cosa que li
promet que aplicaré.

La discussió i la presentació del pressupost crec que l’hem
d’emmarcar en aquesta primera exposició amb un punt de vista
general dins els pressuposts generals de la comunitat autònoma
i dins unes línies polítiques d’actuació a l’hora de prioritzar.
Quan ens trobam amb unes línies econòmiques que ens
permeten tenir uns pressuposts més expansionistes lògicament
el departament que em pertoca té unes majors possibilitats de
disposar de més recursos, i tot i així, tot i la dificultat que al
llarg d’aquests dies hauran vist les seves senyories respecte del
que són els ajustaments que hem hagut de fer en els
departaments, vostès saben que els dos més important del
Govern, el de Sanitat i el d’Educació, han tengut una minva de
l’ordre del 3%, 3,2 en el nostre cas, per la qual cosa jo explicava
que en línies generals, i sentint molt sempre allò que suposi un
ajustament d’un sol euro, sí que som conscient de tots els
ajustaments que es fan en totes les àrees.

Per tant s’han de prendre decisions polítiques a l’hora de
dissenyar un pressupost i a l’hora de fer que el sistema educatiu
de les Illes Balears pugui per a l’any que ve continuar la tasca
iniciada aquest curs 2012, i puguem tenir tots els processos
d’escolarització, els processos que fan referència al
desenvolupament normal del currículum de les nostres illes, les
propostes d’innovació que hem començat a treballar tant en pla
plurilingüe, en pla d’introducció de tecnologies d’informació,
i en distints plans de reforma d’alguns aspectes concrets de la
formació professional dins un marc de suficiència
pressupostària.

Però, clar, a l’hora de tenir en compte això hem de prendre
unes determinacions respecte d’allò que creim important, a part
de les tasques -em referesc ara en primer lloc- educatives, a part
de les tasques que ens corresponen com a departament
responsable a l’àmbit de cultura, a l’àmbit de recerca i
universitats i a l’àmbit d’ocupació. 

No els negaré que lògicament dins aquest ambient, dins
aquest marc i dins aquesta situació econòmica enormement
complicada i algunes qüestions que a més a més ens hem trobat
de més complicació, que si volen després ja els coment, sobretot
en infraestructures no universitàries i universitàries, m’agradaria
destacar els punts forts, els punts clau d’aquest pressupost per
entendre’l, i tenint en compte i agraint la presència de la
diputada del Partit Socialista, que en representació dels seus
company i en un dia en què potser hagués volgut manifestar el
seu dret de no ser aquí, però essent aquí, centrar-me en allò que
crec, i després també quedar a disposició de les seves preguntes,
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com lògicament les dels meus companys del meu grup
parlamentari.

Primer punt. Manteniment dels sous del professorat de les
Illes Balears en els sistemes universitari i no universitari, amb
alguna variació en el sistema universitari respecte d’algun plus
de qualitat, que és una part variable i perfectament assumible,
en base a la reestructuració important que férem l’any passat
quant a nombre d’hores lectives dins l’àmbit de secundària. No
hi haurà més variació en nombre d’hores lectives, no hi haurà
cap tipus de disminució del sou dels docents, no hi haurà cap
disminució de les plantilles docents en els centres de les Illes
Balears, universitaris i no universitaris. Aquest ha estat el
primer plantejament de la conselleria. Això suposa que fix
aquest plantejament perquè el capítol 1 de la nostra conselleria,
el més important de tots, passa de 466 milions d’euros, 466 i
escaig, a 456,174 milions d’euros. 

Això és perquè en els tres trimestres es produirà l’efecte que
l’any passat només és va produir a un trimestre i un parell de
mesos de no haver de contractar tantes persones perquè els
professors es mouen dins la forquilla, com vostès saben, de
secundària, 18-21; perquè els professors són contractats de dia
1 de setembre a dia 30 de juny, per tant no se’ls abonen
determinats tipus de complements quant a..., o de..., sí,
complements retributius, podria ser així, perquè vénen d’un
acord a substitut de més de 5 mesos amb tasca docent; i diguem-
ne que l’estalvi important està dins aquest capítol.

Segona. També hi ha un estalvi important a la concertada.
Lògicament les mesures que..., no quant a hores, perquè el
professorat de concertada de primària i secundària fa 24 hores
lectives, però sí que és vera que s’han fet ajustaments en
substitucions, en interinitats, i també en previsió dels nous
mòduls que traurà el pressupost general de l’Estat, que fa
preveure un estalvi global de l’ordre de 4 milions d’euros a
concertada. 

Per tant a pública i a concertada. Això sí, manteniment de
sous, manteniment de CRIB, de complement retributiu,
manteniment de plantilles.

El capítol 4, que bàsicament la part important, el gruix és
d’ensenyament concertat, les transferències a centres concertats,
tot i que el capítol 4 són transferències corrents dins els
pressuposts generals, se’n va a l’ordre de 227 milions d’euros.

Inversions. Inversions, com comentàvem aquests dies que
hem estat fent feina, diran que el capítol d’inversions és
relativament petit, vol dir que no es fan inversions? No, es fan
inversions de dues maneres: inversions mitjançant convenis amb
ajuntaments, inversions mitjançant cessions de crèdit, i tornam
reprendre, perquè lògicament les administracions locals no es
poden endeutar més, ja no es faran, previsiblement i pel que a
mi em pertoca, i les instruccions del departament econòmic, ja
no es faran cessions de crèdit sinó que assumirem directament
a partir d’ara les inversions que hàgim de fer quant a centres
educatius. 

Per tant quins centres es posaran en marxa el proper any, a
part dels que es fan ara? Lògicament el centre d’Es Pratet o de
Sa Joveria, com ho vulguem dir, mitjançant cessió de crèdit; no
figura aquí però com vostès saben és un acord municipal i un
acord entre la comunitat autònoma i l’Ajuntament de Vila. Se
signarà, perquè va ser aprovat fa pocs dies, el conveni de
colAlaboració en el qual s’avançarà econòmicament i ho
recobrarà l’administració de l’Ajuntament de Santa Eulària,
l’ampliació de Santa Gertrudis i la construcció del nou institut
de Santa Eulària, aquests són els dos centres. I després -ja està
en fase de licitació perquè està publicat al BOIB- es començarà
el nou institut de Sant Marçal de Marratxí. Tres centres
mitjançant el que se’n diu cessió de crèdit; qui adjudica al final
realment és la mateixa administració municipal en colAlaboració
amb l’IBISEC.

Quina previsió pressupostària tenim per a l’any que ve ja
nostra? La reforma més que necessària i l’ampliació ja molt
demanada de la nova Graduada, que a més la deixa
transformada en un centre amb plenes garanties, amb plena
adaptació a allò que fixen la llei orgànica i el decret del 2010
que desenvolupa els centres educatius, i queda un centre d’una
línia completa ja nova, a part del Maria Lluïsa Serra, que ja
vàrem inaugurar a principi de curs. És important fer-ho aquest
curs, ho vull ressaltar. Totes les obres són importants, ens en
queden per fer, després tenc una llista, per si vostès ho volen
consultar o ho volem comentar, dels projectes que anam fent,
però és important fer-ho perquè en el Maria Lluïsa Serra encara
hi ha espai perquè l’any que ve, a partir de l’estiu, s’hi traslladi
l’equip d’alumnes i professors de la mateixa Graduada, es facin
les obres, acabin les obres l’altre curs i retornin a Sa Graduada.
Això són els centres que tenim l’any que ve. 

Per tant veuen que, quant a inversió, vostès ja saben que des
que utilitzam en aquesta comunitat des de fa anys la cessió de
crèdit enguany era ja probablement -potser que en un futur torni
però de moment no és previsible- la separació entre el que són
cessions de crèdit i el que són inversions.

Després què més els puc comentar? Això són les línies
bàsiques de la conselleria quant a tres punts forts. Després ens
queda, d’altra banda, el capítol 2. El capítol 2, que fa referència
normalment a tota la despesa corrent, a tot allò que és necessari,
que és necessari perquè es produeixi el propi fet educatiu, i una
partida molt important que no venia reflectida tradicionalment
fins ara, fins al dia d’avui, i que creix, aquest és un capítol que
creix, passa de 21.200.000 euros a 27.142.000 euros, creix
perquè definitivament i per primera vegada es pressuposta tot el
transport escolar. El transport escolar eren plurianuals que es
feien fins a 30 de juny i després s’havia de cercar el transport
escolar a partir de setembre; ara ja no, està prevista tota la
partida necessària, per tant un augment de 5.800.000 euros, per
a tot el transport escolar, que és molt important en aquestes illes
en què hi ha gairebé 300 centres públics que tenen dret a
transport escolar.

Després si anam ja a un desglossament, hi ha més partides
en concret. Quan dic transport escolar també s’hi inclou un
plurianual dels acompanyants, que avui en dia per normativa
són imprescindibles, de més d’1 milió d’euros. 
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Podríem comentar un poquet direcció per direcció, i després
qued a la seva disposició per a tots els aclariments que vulguin.
La Direcció General de Recursos Humans els ho he explicat,
està als voltants dels 443 milions d’euros de capítol 1, en
personal de serveis generals i en personal docent. Després,
quant a capítol 2, saben que també s’encarrega de la gestió del
GESTIB, que és una de les eines informàtiques més avançades
d’Espanya en gestió de centres educatius, al voltant dels
400.000 euros. Després, quant a pagament delegat, que és
important el que els he dit, el pagament delegat de docents,
perquè els no docents van per una altra part, a centres concertats
està al voltant dels 140 milions d’euros. I són les tres partides
que crec -per no anar..., anirem a partides grosses, a línies
bàsiques- que els he comentat quant a aquesta direcció general.

Quant a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació de Professorat, té una dotació de 4.749.690 euros.
Aquesta direcció general complementa també la seva dotació
amb els recursos que pugui obtenir de fons, de colAlaboracions,
de convenis, també, amb l’Administració de l’Estat de cara a
l’any que ve, si és possible, si és que se’n signen -enguany
s’acaben de signar unes assignacions al voltant dels 4 milions-,
que es destinen a distints programes que fan referència a la
pròpia ordenació, l’ordenació educativa, que sempre ha estat
important; si s’aprova la nova llei orgànica de millora de la
qualitat educativa tendrà realment un paper molt destacat a
l’hora d’adaptar-nos a la nova legislació; més els programes
PROA, més els programes de tractament integrat de les
llengües, més els programes de colAlaboració amb la formació
professional ocupacional i la formació professional reglada, que
en deim, com a mi m’agrada dir la formació professional en
sentit ampli. I bàsicament són les línies bàsiques en les quals fa
feina aquest departament.

La Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives, que té un pressupost al voltant dels
42.764.000 euros, té lògicament una sèrie de partides importants
de despeses pròpies, però si ens centram, per donar una primera
visió, en el pressupost quant a partides a destacar, veuran una
partida de l’ordre de 22.745.000 euros que fa referència al que
se’n diuen despeses de funcionament dels centres concertats.
Per una banda els he parlat de les despeses del pagament
delegat, és a dir, saben que per normativa els abonaments de les
nòmines als professors de centres concretats els fa directament
l’administració, i després el capítol 4 és un mòdul que es passa
al centre que, per una part, cobreix el seu manteniment i, per
una altra, també per abonar el personal d’administració i serveis.
Per tant és una partida destacada i, com dic, ajustada a la
previsible aprovació del que es diu el mòdul, que és l’import
d’allò que es pot pagar per unitat concertada, que per norma
bàsica correspon a l’Estat i ens hi hem d’anar adaptant.
Nosaltres tenim un plus respecte d’això com a comunitat
autònoma, però en base també a les revisions de l’Estat ens
suposa aquest import.

I finalment també dins aquesta direcció destacaria una
aportació -dic una aportació perquè està a capítol 7, si vostès ho
veuen- de 8.846.000 euros que fa referència a l’aportació que fa
l’IBISEC. Essent l’IBISEC un organisme autònom, les seves
aportacions depenen bàsicament de dos grans ens: per una part
de la direcció general responsable, que és la fixa les prioritats,
i no oblidem que també..., no record si assumint fins i tot alguna
iniciativa parlamentària, aprovàrem -o en comissió- la revisió
del mapa escolar de les Illes Balears, és una evidència que en
aquest any que ve haurem de fer una proposta de mapa escolar
i per tant aquest departament hi té una tasca molt important;
com en un moment donat també aquelles necessitats que es
produeixen, com ahir mateix, que es produïa una necessitat
d’una despesa urgent que en part ve del mateix IBISEC i en part
ve de la secretaria general -que no sé si ha arribat el secretari; ja
ha arribat, perquè també ha tengut problemes de transport en el
darrer moment-, que la secretaria general té una previsió
d’infraestructura, perdó, d’inversió per a aquestes, diguem-ne,
a vegades necessitats d’infraestructura, i per tant l’IBISEC es
proveeix d’aquestes dues direccions o secretaria general.

Per allò que fa referència a la Direcció General
d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, hem
de destacar, com a partides importants, per una part la
nominativa a la universitat, que passa a 47.234.856 euros
respecte dels 50 milions. Aquesta baixada, aquesta disminució
respon, com també els he dit, a la reorganització, perquè, com
els vaig dir, tot el sistema educatiu s’ha hagut d’adaptar a les
noves circumstàncies econòmiques que tenim en aquesta
comunitat, i amb tot respecte a tota la feina des d’un professor
de 0-3 anys fins a un professor que dóna un curs de doctorat,
entre tots hem hagut de fer algunes reestructuracions entre les
quals hi pot haver, per un reial decret estatal, una variació
respecte a les hores docents que pot fer un professor titular, un
professor titular en investigació, (...) d’investigació o no... Per
tant la previsió és que amb aquesta transferència nominativa,
més altres transferències que en el fons es fan a la universitat
per programes de colAlaboració específics, serà l’aportació que
enguany tendrà la UIB.

Després hi ha una partida de complements retributius de
l’ordre, també a la UIB, de 3.864.000 euros. I després hi ha,
dins la direcció general que du els ensenyaments superiors,
partides importants com la nominativa del conservatori superior,
que se’n va als 2.300.000 euros; el més de mig milió d’euros a
l’ESADIB, i algunes importants, com que es manté el conveni
amb l’Escola de Turisme d’Eivissa que, com vostès saben, és
una iniciativa del consell insular, però que continuam tot i que
hem hagut de reduir de 223 a 200.000 euros l’aportació a
aquesta escola de turisme. També m’agradaria destacar que
mantenim les ajudes a les subvencions per la mobilitat entre
estudiants de les Illes o estudiants que han de sortir d’aquestes
illes per fer alguna carrera que no es pot fer a la nostra
comunitat.
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Després hi ha alguns plurianuals compromesos a la UIB. A
la UIB hi ha plurianuals de construcció d’edificis, etc., i també
els he de dir que hi ha alguna variació, si no la veuen molt
destacable, a qualque programa que els pot sorprendre com és
un edifici que estava previst i que de moment està en una
situació un poc complicada, en el programa -que ja el trobarem,
perquè n’hi ha molts- que fa referència, els ho dic perquè vaig
a les partides més destacades..., -no passeu pena, que estic en
condició de trobar-ho, si m’heu posat el paper, però hi ha tal
quantitat de números-, aquí és: 541A, concretament veuen una
variació important, molt important, a una partida que
originàriament tenia 5.900.000 euros. Aquí hi ha una disminució
gairebé de 4 milions d’euros que correspon a aquest complex,
a aquest edifici en construcció del Complex Balear de Ciència
i Tecnologia en el ParcBit, que realment vàrem acordar que
també destinaríem una part d’aquest edifici per colAlaborar amb
la Universitat de les Illes Balears, però que té un problema
respecte del disseny inicial, respecte de l’execució i respecte de
dos modificats que no encaixen amb el que es permet dins les
modificacions que permet el fons FEDER. Perquè recordem que
aquest edifici, en principi, té cofinançació amb fons FEDER i
realment hi ha una situació que encara no està resolta i per tant,
no pressupostada, i és una diferència important d’inversió. Però
resoldre aquesta situació serà complicat, i confiam que ho
farem, però és una de les partides que vostès poden veure que té
una disminució important, i per això ho avanç.

Les altres, per exemple dins l’àmbit de la recerca i
desenvolupament, hi ha un augment al programa 541A, de
recerca i desenvolupament tecnològic, important. I també les
que fan referència a innovació, donat que el Servei d’Innovació
també l’hem assumit, ja que dins l’estratègia que estam
elaborant (...), el que es diuen estratègies intelAligents europees,
recomanen allò que en principi era així, però que aquests darrers
anys el Govern de la nació havia tornat separar, l’I+D, el que
deim en català l’R+D+I, la recerca més desenvolupament més
innovació, i estava separada la recerca i desenvolupament
d’innovació i ho hem tornat ajuntar perquè ens sembla que és
una estratègia més competitiva de recerca de fons, de
colAlaboració, fins i tot amb investigadors, amb centres
d’investigació que poden ser des d’empreses, fins a centres
privats, com a la UIB, que és lògicament la major entitat
investigadora d’aquesta comunitat.

Jo crec que aquests són els tres trets més importants, abans
de passar finalment a l’àmbit de la Direcció General de Cultura
i òrgans que l’acompanyen.

La Direcció General de Cultura lògicament també és una
direcció que ha hagut de fer un esforç important dins
l’ajustament del pressupost. Jo destacaria que dins la Direcció
General de Cultura i Joventut hi ha un sèrie de partides
destacables, a part de les despeses corrents i importants que
suposen personal, manteniment de museus, etc., hi ha una
nominativa per exemple a l’Institut d’Estudis Baleàrics que està
al voltant d’1.568.000 euros. Hi ha una nominativa a
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears que és l’aportació
més important que fa aquesta direcció general, de 2.262.000
euros, respecte del 1.800.000 de l’any passat. I després hi ha
unes aportacions, que s’han hagut de veure reduïdes en funció
també de les circumstàncies que tenim, però que mantenim, al
Consorci Ponent, al Consorci Castell de Sant Carles, a la
Fundació Robert Graves, Coll Bardolet, Es Baluard. A Es

Baluard també totes les institucions que hi coparticipam, també
hem hagut de fer una reducció en base a la disponibilitat
pressupostària que tenim, i algunes fundacions més.

Quant a la partida, bàsicament, tot un seguit de partides
compromeses també a l’ib-Jove, l’ib-Jove té una disminució de
pressupost, tenint en compte la seva capacitat, que se’n va a una
xifra de l’ordre d’1.400.000 euros. I entre les aportacions més
importants, destacaria aquestes: mantenim els plurianuals de
Cas Socorrat de Manacor, a la Fundació Alcover, conveni
prorrogat per a l’any que ve, i algunes altres d’instalAlacions
juvenils, com a plurianuals d’inversions en aquesta direcció
general.

I finalment destacaria que quant al Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, els avanç que lògicament i vista la situació
pressupostària, nosaltres sí que ens movem bàsicament amb
fons procedents de l’administració de l’Estat. És a dir, la
situació que li exposaren a la directora general a les reunions
que ha tengut en els organismes responsables de treball i
formació, li varen dir que lògicament hi hauria una disminució
important, una disminució que es dóna a totes les conselleries
d’Espanya, a causa de les dificultats pressupostàries de
l’administració de l’Estat. I nosaltres, en base a això, la direcció,
mantenint els programes, ha hagut de fer tot un recàlcul de
l’aportació del 2013, en base a aquest fons que tenim, i de la
situació que ens trobàrem, en què també hem hagut de fer un
esforç importantíssim per arribar al procés que hem arribat avui,
d’intentar aixecar aquesta suspensió de fons europeus que ens
ha suposat realment..., a més que podria ser extensible a més
departaments, si no la superàvem.

Aleshores, tenint en compte aquesta situació especial que
hem viscut el 2012 dins el SOIB, de cara al 2013 mantenim tota
una sèrie d’accions importants, com la que, més fins i tot, si Déu
ho vol, aprovarem divendres en el Consell de Govern, respecte
d’accions que podrem emprendre el 2013, però que ja
avançarem ara a finals del 2012, amb colAlectius especialment
vulnerables, amb processos d’acompanyament, amb processos
de formació aprofitant els nostres propis centres de formació,
amb renda mínima d’inserció i convocatòria de tallers
d’ocupació i amb tota una sèrie de programes que, repetesc, hi
ha una disminució de 18 milions d’euros i que, lògicament, a
part del que poguéssim aconseguir, tal vegada amb uns altres
cofinançaments per part de programes amb els fons europeus.

I en base a això, diria que aquestes són per a mi les línies
més importants a destacar en aquest programa global que fa que
aquesta conselleria passi de 767.400.000 euros a 743.573.000
euros, que fa una disminució del 3,2%, que dins els ajustaments
pressupostaris de l’any que ve crec que ens permeten, i repetesc,
sempre necessitarem més a la nostra Conselleria d’Educació,
però ens permeten mantenir els programes que tenim i les
tasques i iniciatives de cadascun dels centres, i les que, a més,
durem endavant, però amb aquests criteris que són necessaris
per poder quadrar el pressupost general de la comunitat.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
per un temps màxim de 45 minuts, a no ser que els senyors
portaveus em diguin que podem continuar. Podem continuar.

Idò, per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. En
primer lloc, té la paraula la Sra. Rita, per part del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller i membres de
l’equip que l’acompanyen, moltes gràcies per venir a explicar-
nos el pressupost de la seva àrea i per ser novament amb
nosaltres.

El nostre grup com sap s’ha adherit a la vaga d’avui, i
pensam que aquestes compareixences que s’han fet avui no era
el millor dia per fer-les, que es podia haver arribat a un acord
per ajornar-les per a un altre dia. Però, com veuen, hem arribat
a la conclusió que hi seríem, per deure institucional, hi hauria
una persona del nostre grup a cada una de les comissions. No
obstant açò, nosaltres ens adherim i per tant, donarem la nostra
part del sou que ens correspon avui a una entitat sense ànim de
lucre, que estigui implicada a minvar els desavantatges socials
de les persones més vulnerables.

Sr. Conseller, aquest any i mig en què ha dirigit les
polítiques educatives i culturals el Govern, comprenem que no
ha estat molt fàcil per a vostè en el món educatiu; sabem que hi
ha involucrada una massa social molt important, ja va donar
vostè les dades a principi de curs, que són més de 161.000
alumnes i 14.686 docents, als quals hi hem de sumar les
famílies, personal no docent, etc., vull dir que tenim una xifra
de persones involucrades que podria superar les 250.000-
300.000 persones, no sabem si està calculat, o si vostès ho tenen
calculat, però que són afectades directament o bastant
directament.

Vostè és coneixedor més que ningú de totes aquestes
qüestions, perquè en el seu cas, ja va tenir una experiència
prèvia com a director general fa uns anys. També és professor,
és professional, i li dic açò perquè ningú és més conscient que
vostè per conèixer les conseqüències de qualsevol decisió
damunt el sistema i sobretot aquestes decisions que analitzarem
les properes setmanes i que són de caràcter pressupostari.

Jo he distribuït un poc la meva intervenció, a part del que
ens ha explicat vostè, per clarificar l’estudi que he pogut fer,
(...), deman que em disculpin si hi ha errors, però ho he
distribuït en una sèrie d blocs: el primer és relatiu al personal
docent, evidentment; el segon seria l’alumnat i algunes
referències a etapes educatives, i el tercer, que tocarà aspectes
d’infraestructures per illes, també parlarem de cultura, del SOIB
i de joventut.

El pressupost evidentment ha baixat en 24 milions, ja havia
tingut una baixada important el passat curs, vull dir que ja són
baixades sobre baixades. 

Quant al personal docent, hem sentit el que ens havia dit
vostè del manteniment del sou i de les places, vull dir que ja no
s’afectarà més, que no hi ha una baixada de més professorat, ni
dels sous del professorat. Però nosaltres on tenim un dubte, i ja
li vam demanar en el Ple de la setmana passada i no va acabar
de quedar clara la resposta, perquè hi ha un descens de 14
milions en els sous bàsics dels funcionaris, i clar açò és un
descens important. Jo li vaig demanar si realment no tindria cap
efecte, però clar si és en els sous bàsics dels funcionaris tal
vegada és probable que sí, no crec que hi entrin, no sé si entren
en açò aquests descomptes, o açò que no es paguen els interins
a l’estiu, però no creim que sigui açò. Per tant, li agrairia a
veure si ens ho pot aclarir.

Després també hem vist diverses vegades a la memòria dels
pressuposts una referència a la baixa, consideració social del
professorat, de la qual també vam parlar bastant en el ple, però
també en el Pla de formació permanent 2012-2016, i jo voldria
que ens expliqués un poc més com s’aplicarà, com es podrà
posar en marxa aquest primer any, perquè en formació de
professorat sabem que no hi ha massa doblers i aquests convenis
de colAlaboració amb l’Estat de cada vegada són més
preocupants o n’hi ha menys també. Per exemple, en els
pressuposts generals de l’Estat baixa de 52 milions a 3,4
milions, formació del professorat. Jo no sé si tenen pensat
alguna cosa per suplir el que ens podria tocar d’açò.

Després també els CEP, que és una part important en açò de
la formació, també volem saber com queden. Quines són per
tant, les seves intencions al respecte i amb quines partides
pressupostàries es tradueix açò de la formació.

Quant a l’alumnat ja hem vist que minven les beques de
l’alumnat, minven sobretot les de transport; vostè va dir que
separaria tot el transport, però açò es deu referir al transport a
l’ensenyament obligatori, però després hi ha el que no és
obligatori, en el qual hi ha molts d’alumnes que tenen també
necessiten d’anar d’un poble a l’altre per poder fer allò que han
elegit estudiar i alguns necessitaven beques. I això entenem que
han desaparegut les beques de transport. Per tant, si pensa
compensar d’alguna manera aquesta desaparició.

Quant a les etapes educatives, hem vist, i vostè no hi ha fet
cap referència, però nosaltres hem vist que pensen, per la
memòria, signar el conveni de cooperació amb el ministeri,
conegut com Educa 3, però el que sabem nosaltres és que en els
pressuposts generals de l’Estat l’Educa 3 no se cita, ha
desaparegut aquest programa, no sé si vostè té més
informacions, o que li indiquin que durant la tramitació
parlamentària tal vegada es tornaran incloure partides en aquest
concepte. Volia saber vostès què pensen fer amb l’educació
infantil, que no ha citat a la seva intervenció. Ja hem vist que la
darrera convocatòria havia passat d’enguany, que havia botat un
any, i la d’aquest any ha passat de 4.000 euros a poc més de
900, les subvencions que s’anaven a donar per unitat.
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En els centres de primària també el que han patit tot aquest
any han estat sobretot les dotacions ordinàries, les quals s’han
retardat molt. I volíem saber si hi haurà prou dotació aquesta
vegada en aquest pressupost, serà prou complet, si hi haurà una
altra vegada problemes de tresoreria i es podrà pagar o no,
perquè supòs que açò és una cosa que preocupa molt a totes les
escoles, a tots els centres. No sé si n’està assabentat, però hi ha
centres que demanen als pares doblers quan es matriculen per
pagar la calefacció.

Quant als programes d’atenció a la diversitat i de reforç,
vostè els ha citat també, entre els programes de colAlaboració
amb l’Estat, i voldríem saber si realment es mantendran, perquè
segons les nostres informacions és que a nivell d’Estat també
han disminuït molt. Només hem vist citat, a més a la memòria
o en el pressupost, el programa de suport a la lectura i
lectoescriptura; no sabem si els altres es mantenen, quins són els
que es mantenen, quins no, quins disminueixen.

Quant a secundària, també hem vist informacions sobre que
hi hauria dues hores manco setmanals a secundària. Volíem
comprovar o que ens expliqués si açò és cert o no és cert. Ho
hem vist publicat. I si açò evidentment pot afectar el nombre de
professors.

Quant a formació professional, ja hem vist que hi ha una
disminució en el programa d’ordenació de formació
professional, crec que és un 17,55%, fonamentalment a
inversions, i voldria saber si ens podria explicar açò. I com
posarà en marxa la formació dual, des de quina partida.

En el capítol 4, de planificació i centres, bé, tenim una
disminució important en algunes partides, però crec que ens ho
ha explicat un poc.

El que no m’ha quedat clar és si hi haurà ajuts a les escoles
de música municipals; vostè parla del Conservatori, de la
Fundació del Conservatori, volia saber amb les escoles
municipals què passarà.

Quant a infraestructures, aquesta és una partida que va
baixar molt, l’IBISEC no té res enguany, només té per pagar
sous i per pagar bancs. No hem vist que hi hagi cap partida
d’infraestructures. I ens ha semblat que el que hi havia era una
partida de 12.270 euros. Ja ens ha explicat com es resoldrà la
qüestió de les cessions de crèdit, que jo li anava a demanar, i diu
que serà el darrer any que es farà.

Bé, ja ens ha detallat un poc quines seran les infraestructures
que farà i jo li volia demanar per a quan deixa o com es resoldrà
la qüestió de llevar les escoles modulars, classes modulars, si
s’ha avançat en aquest tema. 

Què passa amb l’ampliació de l’Institut Ramis i Ramis, si
torna quedar una altra vegada ajornada o si començaran el
procés de licitació almanco?

També hi ha una preocupació a Formentera pel CEIP Sant
Ferran, per a quan ho deixa.

Son Macià no l’ha citat, però supòs que estarà en marxa
també, tal com vam veure a la comissió del passat dijous.

I després també què passarà, em perdonarà que agrani cap a
la meva illa, però voldria saber què passarà amb l’Escola
d’Adults de Maó; si ja tenen, va dir que ja tenien el projecte, si
avançaran alguna cosa l’any que ve, en el 2013. I també sobre
el Conservatori de la Sala Augusta.

Quant a la Universitat, hem vist, efectivament, que hi havia
una baixada destinada a la UIB d’uns 3 milions d’euros, un 6%.
Per tant, es queda a sota de la barrera psicològica dels 50
milions i, efectivament, una de les coses que han resultat més
controvertides és aquesta suspensió del complement d’estímul,
de reconeixement d’excelAlència investigadora perquè ja com a
funcionaris han patit totes les altres disminucions, que han patit
tots. I no sabem si és el moment de fer-la aquesta disminució ara
amb tot el que pateixen ja els funcionaris i els docents de
disminució dels seus emoluments.

Li hem de dir o ja li comentam que hem demanat una
compareixença de la rectora per a un dia a la Comissió
d’Educació i Cultura perquè ens expliqui, amb detall, quina és
la situació de la Universitat, perquè aquestes baixades de
pressupost, s’han quedat sense campus d’excelAlència, doncs,
ens temem, ens fa por que quedi com una qüestió testimonial;
sobretot després que hem sentit dir que es podria donar pas a
universitats privades. I una cosa curiosa, ara no sé si ho he
apuntat bé, però a Presidència hi ha una partida cap a la
Universitat, d’intercanvi potser, Universitat Pontifícia de
Comillas, no sé si ho hem vist bé, si vostè n’està assabentat o
ens pot explicar açò. Que és un moment que s’han apujat les
taxes i que continua, que no ha estat suficient i que continua
baixant el pressupost de la Universitat.

Quant a cultura, no sé si m’estic retardant molt, -sí, eh?,
aniré més de ver-, quant a cultura en política lingüística ens ha
d’explicar què passa amb el COFUC que no apareix i únicament
figura l’Institut d’Estudis Baleàrics. I l’Institut Ramon Llull
també sabem que desapareix. Per tant, li vull demanar si és que
han renunciat al foment de la llengua catalana i a la projecció
exterior de la nostra cultura, entre ells els nostres creadors.

També ens preocupen els grans centres culturals, més o
manco hi ha el mateix pressupost, baixen tots evidentment, però
he vist que ha desaparegut qualsevol alAlusió al Museu de
Formentera, que s’anava mantenint. Després volia saber si
també sap res, tal vegada, del ministeri, li pertoca al ministeri,
perquè hauria d’estar assabentat o si no ens tocaria a nosaltres,
del muntatge del Museu Arqueològic d’Eivissa, perquè sabem
que han acabat les obres ja. I després què passarà amb la
climatització del Museu de Menorca, que no apareix tampoc en
els pressuposts de l’Estat.

Quant al nostre teixit cultural han baixat totes les
subvencions, efectivament, a consorcis i a fundacions, a Es
Baluard és molt grossa la baixada, uns 300.000 euros he vist. I
crida també l’atenció la baixada del Consorci del Museu
Torrents Lladó, no sé si hi ha una qüestió de 47.000 euros a
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1.000 euros, la baixada és molt forta, no sé si m’he equivocat i
no ho he vist bé, si ens pot explicar com és.

De joventut només li faré una pregunta que és si el
Parlament de les Illes Balears va aprovar fa un temps, -no
m’escolten?...

EL SR. PRESIDENT:

No pot seguir, el que passa és que portem un retard (...)

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ah! Només volia... A veure, ho deixo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rita, faci la pregunta aquesta de joventut i ja està.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

De joventut, i deix el SOIB per a la segona intervenció, molt
bé.

Només li volia demanar si es va aprovar aquí l’impuls a les
polítiques d’ocupació adreçades als joves, volia saber on estan
pressupostades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Rita. Així com passa el dia
som més benèvols amb el temps, hauria de ser el contrari, però
ho feim així.

Ara tocaria parlar, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, però no hi són avui
aquí, deuen ser més a prop, més avall.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vull que les
meves primeres paraules, en nom del Grup Parlamentari
Popular, siguin per agrair la seva compareixença i la de tot el
seu equip davant aquesta Comissió d’Hisenda i Pressuposts.
Lament l’actitud del Grup Parlamentari PSM que no ha
comparegut sabent que la seva assistència a plenaris i a
comissions és obligatòria, perquè ser diputat és un càrrec electe
i no és un lloc de feina, per tant, crec que..., lament moltíssim
que no siguin aquí per escoltar una cosa tan important com són
els pressuposts d’educació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Per al Grup Parlamentari Popular el pressupost dissenya, o
així hauria de ser sempre, el suport econòmic que dóna
cobertura a les línies generals i a les prioritats a les quals vostè
ha fet referència i que suposaran la política de la seva
conselleria per al proper any. 

Tots podem estar d’acord, i és fàcil que així sigui, que és
defensable aquell pressupost que incrementa les xifres en totes
les seves partides, el difícil, Sr. Conseller, és defensar i aplicar
un pressupost en èpoques de crisi econòmica que ve llastrada
per la gestió del Govern que ens ha precedit i que tenia el suport
dels grups parlamentaris que avui són a l’oposició. 

Les seves contínues reivindicacions, tan enfora de la realitat
que ens ha tocat viure, semblen demostrar i confirmar, encara
més, que l’herència rebuda, amb la qual ens han obsequiat a tots
els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs, és fruit
de la pitjor gestió del nostre sistema educatiu dins un context de
crisi econòmica. 

El pressupost és una eina més de gestió del sistema educatiu,
no és l’única eina, és una bona normativa i una gestió eficient,
són uns bons companys de viatge. No ho podem deixar tot en
mans del pressupost, el pressupost resulta més efectiu per
aconseguir els objectius quan hi ha voluntat política ferma
d’aconseguir una qualitat educativa. 

A nivell nacional, al llarg de deu anys, s’ha duplicat el
pressupost que aquest país dedica a l’educació, no obstant això,
no s’ha traduït en una millora dels resultats. Segons l’informe
PISA de l’any 2009 es diu que encara que Espanya recupera la
baixada que va tenir a l’informe PISA de 2006 continua 12
punts per sota de la mitjana de l’OCDE.

Vull agrair al Govern d’aquesta comunitat que aporti a
aquesta cambra un pressupost on totes i cada una de les partides
estan perfectament orientades a aconseguir dins l’àmbit educatiu
una educació de qualitat. 

Sr. Conseller, nosaltres no ens conformam que els nins i els
joves de la nostra comunitat autònoma estiguin cent per cent
matriculats, volem, a més, que tenguin una trajectòria que
respongui a uns resultats, que el sistema educatiu sigui ambiciós
i alhora flexible i que permeti potenciar les habilitats dels
alumnes que les tenguin i ajudar a aquells amb més dificultats.
Aquesta és la veritable igualtat d’oportunitats.

No modificar la gestió en matèria educativa i mantenir
l’antic model no solament no ens ho podem permetre sinó que
hem de pensar que és un sistema que ha fet fracassar als nostres
alumnes, a la nostra comunitat, al nostre país, en definitiva, al
nostre futur. 

Aquest és un pressupost que garanteix el transcurs normal de
les classes i el funcionament dels centres durant tot el curs. No
li ocorrerà el mateix a vostè, Sr. Conseller, que li va ocórrer al
conseller del pacte, que amb el seu pressupost prorrogat va
haver de deixar de pagar als centres docents el mes de març i
ens va deixar una herència o no va poder pagar... idò, això... o
no varen poder pagar a la Universitat i ho va haver de pagar
vostè, la conselleria del Partit Popular. Ells pensaven, ja ho
pagaran els que venguin darrera, total tenim un pressupost
prorrogat. Perquè no s’enganyin, senyors diputats, tots aquells
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alumnes que sortien amb les mantes, perquè no podien pagar la
calefacció, era a causa que el mes de març el pacte va deixar de
pagar als instituts i moltes altres coses i es va acumular un
important deute.

És d’agrair, Sr. Conseller, que en aquests pressuposts es
parli de prioritats perquè en aquesta època d’escassesa de
recursos un govern responsable ha de saber què és prioritari.
Aquests són uns pressuposts que garanteixen el pagament de
nòmines de personal docent, per exemple, crec que vostè ho ha
explicat molt bé, és a dir, és ver que hi ha una reducció de 14
milions d’euros, però aquesta disminució es deu a l’aplicació de
la normativa estatal i autonòmica, el Reial Decret de la Llei
14/2012, de 20 d’abril, i el Decret Llei 5/2012. Jo crec que ho
ha explicat, però bé.

Uns pressuposts que encara que són austers no s’obliden de
les infraestructures, uns pressuposts que no s’obliden de les
beques universitàries destinades a la mobilitat dels estudiants a
Balears. En definitiva, uns pressuposts que van a les prioritats.

Quan sentia les intervencions de l’anterior grup sempre
estam allà mateix, és a dir, més doblers, més doblers, més
doblers, aquí es tracta de fer una política amb menys doblers
perquè no n’hi ha més, és a dir, és que no hi ha doblers, i del
que es tracta és de fer molta feina, moltes més hores, tots hem
de fer molta feina i moltes més hores per poder oferir un sistema
de qualitat amb manco doblers. És el moment de ser
responsables, de ser eficients i de dissenyar la política educativa
del futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per contestar les intervencions
que l’han precedit, Sr. Bosch, té la paraula sense límit de temps.

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

Vostè em vagi marcant perquè...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, jo no el marcaré, no té límit de temps i pot parlar el
que vulgui.

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

Cediré part del meu temps també a les persones dels grups
que trobin que han de dir alguna cosa més, per no abusar.

Respecte de totes les preguntes, si m’ho permet, no sé si em
senten bé, m’atracaré un poc més el micro, començava la Sra.
Rita fent un comentari respecte d’allò que som conscients del
nombre d’alumnes que tenim, dels professors, del sistema i
quant a nòmines, ja li he explicat, tot el que suposa per la part
d’ensenyament públic, bàsicament de secundària, la reducció
quant a pagament de juny... -ja van armats de bateries i tot i és
més complicat- pel que fa referència a les hores dels professors
de secundària més els mesos de juny i juliol a professors que
han estat més de cinc mesos com a educadors, com a substituts,
o a concertada, que s’apliquen els mateixos criteris, dóna
aquesta quantitat, aquesta quantitat és la suma de 9.300.000 i 4
milions, que és exactament aquesta.

Per tant, li puc dir que recursos humans ha estat la prioritat,
la prioritat. El fet educatiu es dóna a l’alumne, però hem
prioritzat el concepte de professor en circumstàncies on reconec
que hi ha més alumnes dins cada aula, en circumstàncies que hi
ha, especialment a secundària, però també els vull dir, en
circumstàncies on ens movem amb una ràtio de professors-
alumnes a nivell europeu. Això convendria que ho recordàssim
perquè pareix que hem reculat a nivells preconstitucionals, i
això no és així. Tenim unes ràtios de professors per aula i unes
ràtios d’alumnes per professor de mitjana OCDE des dels països
més avançats. Aquesta comunitat, en concret, a secundària
tenia, encara la té, una de les ràtios d’alumnes per professor més
bona que la mitjana de l’OCDE. Per tant, sentint molt sempre
les reduccions, sí que hem dir que quant a recursos humans
estam a les mitjanes OCDE quant a recursos. Per desgràcia no
quant a resultats. Però tampoc no vull fer la transposició fàcil,
per favor, jo no he dit, el fet educatiu depèn de molts de factors:
inversió, programes, prioritats, currículums, recursos, però
quant a recursos humans millor sempre si tens més, qualsevol
empresa sempre vol tenir més, però quan una empresa ha de
mantenir l’estructura que té crec que un pressupost al voltant de
443 milions d’euros és un pressupost molt important per a
aquesta comunitat. Per tant, els recursos humans crec que està
prou clar allò que hem fet i la prioritat que hi ha hagut.

Segona, quant a formació de professorat, haurem de
redefinir-la, jo quant a tot allò que no tenc, allò que no tenc, em
prioritzaré per donar-me les culpes a mi, no al meu equip que és
el primer que m’estira les orelles per tenir més, estirar les
orelles en sentit, de moment, figurat, esper que no sigui físic, i
quan un conseller responsable dins un àmbit de govern, i és una
de les conselleries que manco reducció té dins un entorn
enormement complicat, li he de dir que assumesc que
reorganitzarem els viatges de coordinació, dietes, moviment
entre CEP d’Eivissa a Menorca, utilització de
videoconferències, perquè es gastaven cents de mils d’euros en
això, que realment haurem de reduir per fer plans de formació
efectius en els CEP, invertirem en el programa i els assessors
tècnics dels CEP s’encarregaran de dur aquesta gestió,
emprarem les plataformes informàtiques també en formació,
emprarem la formació semipresencial i prioritzarem la
formació.

No hi haurà cursos, en els CEP s’han arribat a donar alguns
cursos de noms realment pintorescs, ja li duré un dia un llistat,
però bé, respectam molt les idees de cadascú, però nosaltres els
centrarem en tres coses: en tecnologies de la informació i
comunicació, en idiomes i en metodologies en àrees
instrumentals, en això ho centrarem. Hi ha moltíssimes més
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coses, però no tenim tants de doblers com per poder-nos dedicar
a qualsevol cosa, ens centrarem, aquest país necessita reforç
important en àrees instrumentals, en metodologies d’àrees
instrumentals, en anglès i en tecnologia, i amb això també
emprarem la tecnologia i els recursos propis.

I recursos, que també n’hi ha, perquè en els propis CEP hi
ha persones que abans eren a la conselleria, i vostès saben que
el primer que s’ha reduït els recursos humans a la conselleria ha
estat la nostra, i hi ha més recursos en els CEP per poder atendre
aquesta formació. Què m’agradaria tenir-ne més per fer més? Li
ho reconec, li ho reconec.

Beques de transport l’any que ve, serà si podem treure una
convocatòria com hem tret enguany. Ara ja li avanç que a finals
d’any, fent gestió pressupostària, acabam de treure l’ajuda de
transport, l’ajuda de llibres de text i les ajudes de menjador. No
m’agrada la paraula ajuda perquè sona un poquet a país
subdesenvolupat, són subvencions per a transport no obligatori,
per a menjador i per a escoles 0-3. L’any que ve estan previstes
les 0-3 i les de menjador, i les de transport escolar no en aquest
moment. Ja li dic, dins les que podíem mantenir, sent no
obligatori, no tenim partida pressupostària a no ser que en gestió
d’altres partides pressupostàries, jo crec que al final podrem
treure una convocatòria, però no és en el pressupost perquè no
tenim més pressupost.

En formació dual sí avançar-li que va ser una de les coses
que vaig demanar al Sr. Ministre que en la pròpia llei ens
ampliàs un poquet més l’àmbit de la formació dual perquè si no
cadascuna de les comunitats... estan treballant amb comunitats,
per exemple, Múrcia, que va ser la primera que va ajuntar el
Servei d’Ocupació amb els serveis de formació professional
amb plans en colAlaboració amb (...). Avui mateix parlava amb
el degà del ColAlegi d’Enginyers Industrials que em comentava
el seu interès que les empreses de caire industrial, elèctric,
tecnològic, tecnologia industrial bàsicament, a colAlaborar. És
un projecte verd, és una iniciativa molt ambiciosa, hi crec
personalment molt, és una via de formació molt interessant per
a joves, molt finalista i amb molt bones expectatives, però en
això farem camí amb els recursos que tenim assignats a les
direccions generals.

Quant a tot allò que és tema d’infraestructura, que m’ha
comentat, que no queda clar, jo ja li he explicat al principi,
perquè sempre ha estat així i després se cerca la partida
pressupostària, l’escola que és, etc. Li repetesc, en cessió de
crèdit, que és aval del Govern respecte del crèdit inicial que
tenia amb distintes entitats bancàries, per no citar-les aquí a la
Cambra, el govern anterior tenia una determinada partida a la
qual vàrem prioritzar una sèrie de línies, vàrem juntar partides
i de restes de distintes adjudicacions, per explicar-ho de qualque
manera, perquè pots treure un pressupost de 4 milions i al final
l’adjudiques per 3.700.000 i així successivament, vàrem
aconseguir pressupost per a Es Pratet, Es Pratet surt en base a
cessió de crèdit, Es Pratet-Sa Joveria, surt, es licita ara, per tant,
previsiblement es posarà la primera pedra l’any que ve, 2013,
Pratet.

L’ampliació de Santa Gertrudis i el nou institut de Santa
Eulària ni hi eren ni se’ls esperava; en parlaven i en parlaven i
en parlaven quatre anys i cinc anys i són d’aquestes coses que
l’any que ve, si Déu vol, posarem la primera pedra. Si ara hem
de començar amb el llistat, jo ho dic pel llistat dels que ara no
podem fer, aquest, per prioritat i parlant amb el batle de Santa
Eulària, l’ajuntament té capacitat d’endeutament, del poc que en
té, com per avançar per endeutament aquesta quantitat i
nosaltres fer l’aval i pagar a partir, probablement ja serà quasi
el 2014, en funció del conveni que tenim, una petitíssima
quantitat el 2013 ateses les dificultats. El centre però es
començarà a construir el 2013.

De Sant Marçal de Marratxí tampoc no hi era ni se
l’esperava i el millor és que estava 
anunciat com a aula modular el que era un camp que no era ni
de rostoll perquè hi havia herbes. Hem cercat també entre
partides i hem aconseguit l’import necessari i està en fase de
licitació, es posarà la primera pedra, si Déu vol i no hi ha cap
problema, també el 2013. Tot això amb gestió pressupostària
perquè per no haver-hi no hi havia ni un euro pressupostat; no
hi havia ni un euro pressupostat des que nosaltres arribàrem el
2011, ni hi era ni s’esperava.

Des que nosaltres hem arribat, ja que està interessada en la
xifra, hem baixat un 40% el nombre d’aules modulars, que
alguns les diuen barracons i alguns les diuen prefabricades i que
després es convertiren en aules modulars. L’hem baixada un
40% i, a més, és la nostra obligació perquè, entre d’altres coses
són de lloguer, aules prefabricades que llevam, aules
prefabricades que deixam de pagar en lloguer.

Què ens queden centres? Clar. La prioritat de redacció per
a l’any que ve, tot i que estam elaborant el mapa escolar i
haurem de prioritzar, passa per Son Macià, projecte que tampoc
no era tan complicat. Jo li dic la veritat, el meu antecessor podia
haver fet, crec, Sant Macià amb el projecte que tenia amb quatre
anys i amb la gestió pressupostària, no es va fer. El farem
nosaltres, però ara el redactarem, el redactarem el 2013, i si no
hi ha res de nou el farem el 2014, un que podria estar fet.

Santa Maria també és una altra solució a la qual es va
arribar, i si li he de contar, d’una manera kafkiana, perquè es
presentava el centre de Sant Marçal a l’institut de Marratxí i una
sèrie de pares que posaren una pancarta a dalt de la sala d’actes
“Volem nosaltres també el nostre centre a Santa Maria” i al
final, vàrem dir: bé, idò farem l’institut de Santa Maria. Ja ho
veurem, si això és planificació de mapa escolar que venga San
Pedro y que lo vea, perquè això ni era en mapa ni se l’esperava.

Santa Maria ha crescut, però crec que en el mapa hem de
reordenar tota la zona que va des de Santa Eugènia a Consell,
fins i tot a Bunyola, que és la meva idea, Bunyola és un centre
i una població prou important i no està... part d’alumnes a Sóller
i altres a Son Pacs, i crec que la zona d’aquest institut requereix
pensar-s’ho un poc més.
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També tenim, previsiblement, però això no ho tenim per a
l’any que ve, he dit el que tenim per a l’any que ve i el que no
tenim, igualment que el Conservatori de Maó. El Conservatori
de Maó, que semblava que era un fet imminent, del
Conservatori de Maó s’havien fet dues retxes d’un
avantprojecte, no hi ha res més, del Conservatori de Maó no hi
ha res més. I de l’escola d’adults, el que nosaltres tenim és la
ilAlusió, les ganes fins i tot, la intenció, que m’hagués agradat,
d’intentar cercar amb fons europeus, perquè és un edifici
parcialment catalogat i em recorda la línia de finançació de
l’edifici que vostè coneix, o si el pot visitar, l’edifici universitari
d’Eivissa Vila, devora Dalt Vila, que és una preciositat, és un
edifici en part catalogat i en part cofinançat amb fons de la Unió
i amb fons també del Consell d’Eivissa, es va poder inaugurar,
rehabilitar un centre que avui dia és un centre universitari, una
extensió universitària magnífica. Per tant, amb la idea que el
Quarter de Santiago pogués anar per aquesta via, veig que és
una via de finançament, perquè si no serà complicat encaixar-
ho.

A la Universitat, li he de dir un parell de coses respecte a la
transferència. Respecte a la transferència que és i a l’aprovació
dels reials decrets quant a càrregues lectives, home, quan em
parlen de xifres psicològiques li torn posar la xifra psicològica
de 50, perquè si vostè em suma el 47... tants de papers arribam
a tenir que..., el 47200 de transferència nominativa, més el
complement de devers 3 milions i busques, els complements
autonòmics, investigadors, etc., que tenim, ens anam a 51
milions; però si li afegeix els 5 milions de l’escola de doctorat
al programa d’excelAlència, que aquí estaven bloquejats...
estaven bloquejats a Economia, el Sr. Manera ho sap, i no ens
els acabaven de donar, i que desembossàrem, ja hi pot posar 5
milions més d’inversió. Si hi afegim que haurem d’arribar a un
acord amb SAFIR, que és l’empresa adjudicatària d’aquest
edifici, aquest complex de recerca i de docència al ParcBit, hi
pot afegir 4 milions d’euros més que hi haurem de posar perquè
no està resolt.

Quant a la disminució que em comentava sobre aquesta part
del complement d’estímul, li diré que han de saber que el
complement que tenen els docents universitaris a les Illes
Balears...

(S’escolta un esclafit de fons provinent del carrer)

...el complement que tenen els docents a les Illes Balears és
el tercer més alt d’Espanya i aquest complement, anomenat
d’excelAlència, es basa en criteris que ja es cobren. Per tant,
haurem de fer un exercici de veure per què cobram dues
vegades un mateix concepte. Si el criteri d’excelAlència té en
compte els sexennis, tenguin en compte que el mateix sexenni
ja es cobra, el complement autonòmic d’investigació ja es cobra,
el complement d’excelAlència i la reducció horària per tenir
sexennis. Per tant, sobre el mateix feim un altre complement
d’excelAlència que també es cobra.

Per tant, haurem de reordenar aquests complements perquè
el que es poden tenir són nous complements sobre -diguem-ne-
fets propis d’un investigador o d’un docent no remunerats, però
si damunt del mateix, que el sexenni el que retribueix és
l’antiguitat al cos, el complement autonòmic és una decisió
política respecte al professorat de les Illes Balears, el
complement d’excelAlència i després la reducció horària perquè
tens els sexennis corresponents... que quedi ben clar a l’opinió
pública que el complement retributiu de les Illes Balears dins
l’àmbit autonòmic també és un complement que està molt en la
línia de tota Espanya, no és que haguem fet aquí una gran
reducció ni que es deixi de cobrar per una cosa que realment es
té.

Finalment, entre les preguntes que després... he quedat que
li quedaria més temps, em queda allò del COFUC, IEB, etc. I
després, si vol que en parlem, li he de dir que ja fa mesos que
hem anunciat que el COFUC es fusiona, el Consorci per al
Foment i Ús de la Llengua Catalana, que té competències en
temes de foment de la llengua, i des del 99 el conseller Damià
Pons li va donar competències, va impulsar que tengués
competències en promoció exterior, el COFUC i l’IEB, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, dins l’àmbit de la cultura, difusió, etc., és
el CIEB, ja ens haurem d’avesar a la terminologia, CIEB, que
és Consorci per a l’Institut d’Estudis Baleàrics. Per tant, si veu
una partida que a l’IEB, a l’Institut d’Estudis, no hi ha res és
perquè, respecte del pressupost de l’any passat, ara el Consorci
de l’Institut, la figura jurídica és que l’IEB va entrar dins el
consorci. I aquest consorci té un pressupost d’1,5 milions
d’ingressos nostres, diguem-ne de la comunitat, i després entre
taxes d’exàmens, convocatòries i recursos externs que té,
assessoraments, etc., arriba al 1.800.000 euros. Amb 1.800.000
euros crec que podem dur endavant aquestes tasques que té
encomanades, tant amb la promoció de la llengua, com de la
cultura dels nostres creadors dins les mateixes illes i a fora.

Finalment dir només -em comenta la directora de Cultura-
que estam pendents afortunadament que els responsables de la
Secretaria d’Estat de Cultura o persona que representin vendran
a la inauguració del Museu Arqueològic d’Eivissa que,
afortunadament, ja és a punt.

El de Formentera, que és un somni que tenim i del qual hem
parlat fa més d’una legislatura, ja li ho dic, del que no tenim
més pressupost no li menteixo, no tenim pressupost, d’allò que
hem hagut d’ajustar, ho hem hagut d’ajustar.

Respecte del que deia la nostra portaveu del Grup Popular,
doncs li agraesc moltíssim el suport i que valorin que hem hagut
de prioritzar, que hem hagut de fer un pressupost que permeti
mantenir una qualitat d’un sistema, que és un pressupost
important, és un pressupost de més de 700 milions d’euros, que
és un poc d’aquesta comunitat autònoma que en pocs anys ha
augmentat molt el seu pressupost. I ha augmentat molt -i també
ho diré perquè...

(S’escolta de fons un fort so de percussions provinent del
carrer)

Comprendran que qualque vegada em costi concentrar una
mica, però...
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EL SR. PRESIDENT:

Què vol que aturem dos minuts?

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

No, no, ja acab, per no molestar... 

Aquest pressupost també és ver que l’hem augmentat molt
en capítol 1, a part de l’increment important en personal, hi ha
un complement retributiu Illes Balears per a tot el professorat no
universitari i uns complements retributius per a personal
universitari que fa que augmentem molt el capítol 1.

És la despesa més important que hem augmentat, és a dir
que hi ha una clara vocació de prioritzar, de fer tot allò que
podem en recursos humans com a clau del fet educatiu.

Que hi ha altres partides de les quals no disposam en aquests
moments? És ver. També és ver que no tenia cap partida per
començar l’institut de Santa Eulària, que és ver que ens hem
trobat que a principi de legislatura, si no ho record malament,
ens vàrem trobar que l’anterior govern va pressupostar, però va
eliminar, les ajudes per a transport escolar entre illes, que les ha
recercades el director general a base de gestió pressupostària a
secretaria general, i li constaria una llarga llista del que és
administrar un pressupost per poder treure endavant... Per tant,
no descart que, amb gestió pressupostària, algunes aportacions
també les podrem treure.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de
rèplica, dels grups que han intervingut, en primer lloc té la
paraula la Sra. Rita, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper... justament aquesta
vegada, em sap greu..., supòs que és perquè no se sent gaire...

(Remor de veus)

Es veu que sí que se n’adonen qui ha estat parlant i qui no,
bé no diguem res perquè si puja molt, jo no tenc massa veu.

Bé, es veu que no ho he sentit massa bé, jo pensava que
havia disminuït el capítol de personal, de 427 a 416, però ara
m’ha semblat sentir que havia augmentat, supòs que deu ser per
un error d’aquests, de sentir-hi.

Bé, hi ha algunes coses a les quals m’ha contestat i li ho
agraesc i altres sobre les quals li tornaré fer la pregunta, perquè
no m’he sentit contestada. Una és sobre les escoles infantils, què
passarà amb 0-3; sobre les escoles de música també; sobre els
programes de reforç i d’atenció a la diversitat, això crec que no
m’ho ha acabat d’explicar, bé, o jo no l’he sentit.

Després, també volia parlar de les infraestructures perquè li
he sentit dir moltes vegades amb què s’havia trobat i,
efectivament, es va trobar vostè una crisi econòmica que ja
estava iniciada, es va trobar un pla d’infraestructures fet. És cert
que no s’havia pogut complir tal vegada tot, per qüestió de la
crisi econòmica, però sí que hi havia un pla d’infraestructures.

És clar, dir novament “ens hem trobat que no hi havia
doblers per ara”, però aquest ja és el segon pressupost que fa
vostè, si enguany no s’ha trobat res és perquè l’any passat vostè
mateix no n’hi va posar, ja no... no sé quant de temps podrà
donar l’excusa de si ho va trobar o no.

Hi ha problemes pressupostaris, n’hi havia també, i també
hi havia altres problemes urbanístics a moltes escoles que vostè
no ha citat i que no es van poder tirar endavant perquè encara no
s’havien rebut els terrenys com tocava per part dels
ajuntaments, les cessions municipals, cosa que a vostè també li
havia passat, també ens ho va deixar així quan va acabar la seva
època de director general. Vull dir, aquests problemes que
potser s’ha trobat ara, també els vàrem trobar nosaltres el 2007,
no vagi a pensar que no. Per tant, no ho sé, esper l’any que ve
ja no tornar sentir més aquesta qüestió.

No m’ha contestat sobre l’escola de Sant Ferran de
Formentera o no l’he sentit... ah!, ho ha dit?, tal vegada som jo
que no ho he apuntat, ha dit les que farà, no, el que passa és que
per a aquesta m’estranyava que no tengués doblers perquè així
com tenen doblers per posar un delegat a Formentera, que no fa
cap falta, tal vegada aquests doblers s’haguessin pogut utilitzar
en educació, dic jo, vull dir, tot és qüestió de prioritats.

El que no li contestaré i no en parlaré és de -per no perdre
temps tampoc, s’estan acabant els cinc minuts- tota aquesta
qüestió de les ràtios i de la qualitat de l’educació, etc., perquè
han tingut ocasió de parlar-ne moltes vegades ja en aquesta
comissió de Cultura, vull dir tenim... els criteris són diferents i
nosaltres pensam que no només és qüestió de doblers, sinó
també qüestió d’altres circumstàncies que ens fan diferents a
altres països de l’OCDE, en altres coincidim i per tant aquí no
hi insistiré.

Ara, el que sí li voldria dir ara, si tenc un moment, és del
SOIB que no n’hem parlat abans i és que han baixat,
efectivament, hi ha una forta baixada que hem observat
nosaltres d’un 32,4%, s’ha baixat de 55 milions a 37.
Efectivament els ingressos de l’Estat són els que ho fan baixar,
de 48 a 21 milions, perquè l’Estat suprimeix també el Programa
extraordinari d’orientació. I segons açò nosaltres volíem saber
quines són les previsions d’actuacions detallades per programes
i colAlectius, no sé si ho té apuntat, per a majors de 45 anys,
joves, aturats de llarga de durada, etc.

També volíem saber si hi haurà canvis en aquest Programa
d’orientació laboral i si aquests canvis es poden quantificar. Què
passa amb el Centre de la Mar de Menorca i el Centre nacional
de referència en matèria turística?
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Després, si ha aprovat el consell del SOIB aquesta proposta
de pressupostos del 2013 i si és així, si em pot dir en quina data
ho va aprovar.

No diré res més, l’únic és fer una petita referència a la vaga,
perquè em sap greu que no es respectin les decisions que hi ha
hagut en altres grups de no assistir en aquest dia, i que, com es
pot comprovar, no era el més idoni.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
Popular Sra. Aguiló té la paraula, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement he fet esment al
Reglament, és a dir, al Reglament del Parlament que diu que és
d’obligatòria assistència per a tots els diputats a les comissions
i al plenari, simplement i exclusivament. 

Sr. Conseller, miri, jo és que de veritat que els don les
gràcies, moltíssimes gràcies, primer per la seva presència
evidentment, però perquè no resulta fàcil en aquestes
circumstàncies fer i presentar un pressuposts austers. 

Sé que vostè estima tant l’educació com la podem estimar
molts de nosaltres que som professors i que no ens agrada gens
haver de retallar segons quins aspectes, però sé ben cert que
aquests pressuposts que vostè ha presentat en aquesta comissió
són uns pressuposts que tenen present la difícil i complicada
situació que vivim en aquesta comunitat i a la resta del país. Són
uns pressuposts que exigeixen que totes i cadascuna de les
mesures adoptades per aquest govern estiguin plenament
justificades i responguin als principis d’interès general i
sobretot, Sr. Conseller, són uns pressuposts que assenten les
bases de la recuperació econòmica de la nostra comunitat.

Confio que aquest pressupost d’aquí a dos, tres anys
puguem... que puguin tornar al sistema educatiu tots aquests
professors que han hagut d’anar-se’n del sistema, vull dir, crec
que... a més tenc el convenciment que vostès assentaran les
bases perquè tots aquests professors puguin tornar al sistema
educatiu i a més, amb millors condicions no només d’interinitat.

Efectivament, com he dit en la meva intervenció anterior és
el moment del prioritzar, però sense perdre de vista mai que
aquest pressupost té una garantia: la que determina que, amb els
recursos disponibles no solament es mantindrà el dret
constitucional que es consagra a l’article 27 de la Constitució
Espanyola, sinó que s’assegura l’accés a l’educació de tots els
alumnes.

Sr. Conseller, el Grup Parlamentari Popular confia en vostè
i en tot el seu equip, perquè nosaltres, els que integram el Partit
Popular no som com l’oposició, ells amb més recursos, amb una
situació econòmica favorable no varen aconseguir la qualitat
que requereix el nostre sistema educatiu, per exemple, varen
llevar les beques de desplaçament universitari i nosaltres, o
vostès, les han tornat posar, que eren 500.000.

I, darrerament i ja per concloure, Sr. Conseller, el pacte amb
més recursos va fer menys, però estic segura que nosaltres, que
vostès, amb menys farem més, molt més.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Conseller, ara torna tenir la
paraula en torn de contrarèplica i la té per un temps de cinc
minuts, si es passa una miqueta, no el renyaré.

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

Faci-ho, faci-ho que després se me’n va un poc la pinça, i
gràcies per la seva tolerància i la seva direcció del debat.

En primer lloc i abans d’acabar, vull donar les gràcies a la
intervenció dels dos grups que són presents aquí i no faré cap
valoració respecte a la presència dels que no hi són, i que,
lògicament, tendrem temps en comissió i durant el curs d’anar
veien cada programa, aquí seria... és una presentació general, he
tractat de fer una presentació, amb tot l’equip, general
d’aquelles xifres, però li contest ja unes partides.

0-3 tendrà partida, enguany acaba de sortir la de 500.000
euros, tal com havíem dit que va fer una esmena el mateix Grup
Popular, i l’any que ve està prevista, de sortida 300.000, no
500.000, però és possible que amb gestió la puguem treure, si en
podem treure més quantitat, amb més quantitat la treurem.
Enguany acaba de sortir la de 500.000, l’any que ve serà
inferior.

Els PROA continuen, els Programes de reforç i orientació
continuen. I traurem, recuperarem la partida d’ajudes a les
escoles de música al voltant dels 100.000 euros, 150.000 euros.

Quant a actuacions urbanístiques, ja li ho dic, hi hauria molt
per fer, però en voldria destacar una, aquí tendrem també
compareixences per explicar la gestió urbanística del mateix
campus, que l’hem resolta amb una llei al final, en la qual hem
arribat a un consens amb vostès i amb tots els grups de la
Cambra, perquè això del campus era realment una cosa gairebé
caòtica; és a dir, un pla especial que té una zona específica, que
la tractarem com a zona única, però és que hem posat els
fonaments que a partir d’ara el campus tendrà un ordenament
urbanístic que permetrà fer coses que s’han fet, Déu n’hi do,
com s’han fet coses al campus! Per tant, problemes també
urbanístics, n’hem resolt.
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Hem ajudat a resoldre’n algun altre a Vila, que sé que el
president de la comissió té una altra visió, que respect, però que
al final ho hem resolt d’una manera que creim que més
ràpidament podrem construir el centre de Sa Joveria respecte de
la programació inicial.

I d’altres problemes que tenim, és ver que tenim problemes,
a Campos tenim un solar dependent d’un sòl, provinent de la
Llei Carbonero, que s’ha de desenvolupar i que és difícil, però
és que també ajudam els ajuntaments, Calvià també té
problemes en sòls urbanístics educatius; però és que també t’has
d’implicar per resoldre els problemes que tenen els sòls
urbanístics, si no, si estàs a l’espera que l’ajuntament, que de
vegades no té tota la disposició de personal que necessita per
treure endavant el tema dels sòls, resulta complicat. 

Li puc assegurar que també hem fet feina, la més destacable
és amb la UIB, perquè ha acabat amb una llei parlamentària,
però és que si no dones una mà per resoldre aquests temes,
tampoc no els acabes de resoldre. El mateix tema de les alçàries
en principi de l’institut de Santa Eulària, al final està resolt, però
també hi feim feina.

Respecte del SOIB, li vull destacar que centres de referència
no en tenim, no estan firmats del tot, els centres de referència
que varen acabar la legislatura dient que teníem tres o quatre
centres de referència, el de turisme, a la Universitat, el de Son
Llebre i això, no estaven publicats, no tenien l’expedient acabat;
hem hagut d’acabar el de Maó, a continuació, dedicat a ciències
bàsicament de la mar; el de Son Llebre, dedicat a feines
sociosanitàries, i feim feina, aquests si Déu vol el mes de gener
els signarem, es publicaran al BOIB i seran centres nacionals de
referència en formació ocupacional, en formació contínua i en
formació professional en general.

I també feim feina amb els possibles centres, tenim dos
projectes de possibles centres de referència, un a Eivissa i un
altre també a Mallorca.

Per tant de totes les xifres, dir-los que... Ah, de Sant Ferran
d’Eivissa! L’escola no es fa si hi ha delegat territorial o no n’hi
ha, allà hi ha un problema, hi ha una cessió d’un solar que
també la té endavant la corporació que té aquesta ambivalència
de corporació local i autonòmica, i el 2013 no el podem fer, no
el podem fer perquè formalment ni està cedit el sòl, que
compleix els requeriments, s’ha de cedir; farem el projecte i
farem els possibles perquè el 2014 comenci aquesta obra. El
2013 hem explicat la que hem de fer.

Bé, jo crec que subjectant-me un poc al temps, agrair-los
molt la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agrair la
presència del Sr. Conseller i de tot el seu equip.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió. Es
desitja bona nit a tothom i que demà hi hem de tornar ser alguns
matí i tarda, així que bona nit a tothom.
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