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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Benvinguts tots i totes, senyores i senyors diputats.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions en el
dia d’avui.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, bon dia. Gabriel Martí substitueix Rosa Maria Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Óscar Fidalgo.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Buenos días, Sr. Presidente. Alejandro Sanz sustituye a
Santiago Tadeo.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Carolina...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però li dic a vostè que ha tengut una falta de galanteria,
perquè ho sàpiga, eh? Sra. Torres...

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sr. President. Carolina Torres substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Lourdes Aguiló.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra substitueix Carlos Veramendi.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Bon dia, president. Isabel Oliver substitueix Antoni
Diéguez.

EL SR. BORRÀS I BENEJAM:

Bon dia, president. Damià Borràs substitueix Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò ara sí que hi som tots. Podem continuar amb el
debat número 4, que és de totalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i entitats
afins. Si em perdonen jo just faré un canvi de papers i així tots
podrem seguir per allà... No és que hagi perdut els papers, que
pot passar molt sovint, però... 

Debat 4 de totalitat. A, esmenes a la totalitat, Grup
Parlamentari Socialista, secció 12, Conselleria de Turisme i
Esports, esmena 9925; Agència del Turisme de les Illes Balears,
9940; Ports de les Illes Balears, esmena 9950; Fundació per
l’esport balear Illesport, 9963. Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, esmena 10141; Agència del
Turisme de les Illes Balears, esmena 10142.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Sansó, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. En primer
lloc comunic la retirada de dues esmenes presentades pel nostre
grup, que són la 9905 i la 9902.

9905 i 9902.

EL SR. PRESIDENT:

Jo li vull recordar que som a les esmenes..., en el debat de
totalitat.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ah!, perdó. Disculpi. No el farem, aquest debat. Per al ple.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Sap..., no els han passat...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Les esmenes queden defensades en els seus propis termes,
perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam al Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Té la paraula la Sra.
Mercadal. Ai! Sra. Mascaró, m’ha de perdonar, estam cada dia
igual, culpa meva.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La Sra. Mascaró considera que
ja queden defensades en els seus propis termes i ja les durem a
debat en el plenari. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I en el torn en contra, per part
del Grup Parlamentari Popular, Sra. Bosch, té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular també defensarà el
seu pressupost en el ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passarem a la votació, idò. Votació de les
esmenes a la totalitat a la secció 12, Conselleria de Turisme i
Esports. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I si cap grup no demana votació separada, també votació
conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I ara passam al debat número 5, de
globalitat. Agrupació de la secció 12, Conselleria de Turisme i
Esports, amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports; al programa 457A, promoció
i foment de l’esport, esmenes 9980 i 9981; al programa 511E,
gestió dels transports aeri i marítim a les Illes Balears, esmenes
9780, 9781, 9904, 9905; al programa 514B, gestió de les
instalAlacions portuàries, esmenes 9782, 9783, 9784 i 9902; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, esmenes 9778, 9864 i 9776; Fundació per a l’esport
Illes Balears Illesport, esmena 9870.

Del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, al
programa 457A, promoció i foment de l’esport, esmenes 10175,
10178 i 10181; al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, esmenes 10143, 10148, 10151,
10153, 10183, 10157, 10160, 10166, 10144 i 10145.

De la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló, secció
12, Conselleria de Turisme i Esports, al programa 751C,
ordenació del sector i redefinició del model turístic, esmena
10209; i a la Fundació per l’esport balear Illesport, esmena
10215.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Sansó, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ara sí. Bon dia. En primer lloc comunic la retirada de dues
esmenes presentades des del nostre grup, que són la 9905 i la
9902.

Puc continuar, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pot continuar.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Molt bé. Per englobar...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni, Sra. Sansó. Ens ha dit la 9905 i la 9900...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

902. 9905 i 9902.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, 2. Havia entès..., perdoni, havia entès 9912 i no la
trobàvem. 9905 i 9902.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, puc continuar? Molt bé, gràcies.

Podem englobar les esmenes presentades en diferents blocs.
En primer lloc, i per tal de fer possible que els consells insulars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera despleguin l’eix de
producte turístic, com preveu el Pla integral de turisme de les
Illes Balears 2012-2015, aprovat pel Govern amb l’objectiu
d’estructurar un producte propi de cada illa i que es pugui
desplegar fora de temporada alta, presentam l’esmena 9776. 

L’esport dels infants i dels joves és important tant per al seu
creixement personal com educatiu, i a més en forma per
potenciar l’esport d’elit d’aquesta terra que tan bons
professionals ens ha donat. Per això presentam les esmenes
9980 i 9981. 
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També perquè consideram que les zones portuàries han
d’estar en condicions perquè és por on passen molts de turistes,
tant per passejar com per arribada de les Illes, per això
presentam l’esmena 9782 per millorar les noves instalAlacions
d’energia elèctrica al port vell de Ciutadella, i les esmenes 9783
i 9784 per poder iniciar la remodelació del Port d’Andratx i del
passeig del Portocolom. 

Per tal d’obrir noves rutes de freqüències aèries i per ajudar
la tan desitjada desestacionalització presentam les esmenes
9780, 9781 i 9904. Per això consideram necessari destinar un
import inicial de 514.000 euros al Comitè de rutes per tal
d’incentivar companyies aèries per volar a les nostres illes en
temporada baixa i evitar la pèrdua de rutes i freqüències que
s’ha donat aquest hivern.

I en darrer lloc, amb l’objectiu de fomentar professionals
qualificats per tal de poder donar un servei de qualitat dins tot
l’àmbit de la indústria turística presentam l’esmena 9778.

Em posicion amb les esmenes del PSM? Bé, aquestes són les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista, em posicion amb les
esmenes del PSM, no és vera? Molt bé. 

Votarem a favor les esmenes 10175, 10178, 10181, 10143
i 10153, donat que per a nosaltres és molt important, van en la
mateixa línia de les que hem presentat nosaltres en el sentit de
fomentar i donar suport a l’esport en totes les seves modalitats,
tant esport base i escolar, i també perquè donen suport a la
formació amb una injecció que han posat a l’Escola d’Hoteleria,
i per colAlaborar amb diverses entitats per a esdeveniments
socioculturals.

En principi ens abstendrem amb una abstenció en positiu -
esperam l’explicació del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds- a les següents esmenes: 10148, 10151, 10183,
10144 i 10145, perquè en principi no entenem per què es
destinen partides de promoció turística als consells insulars
d’Eivissa i de Menorca i no als de Mallorca i Formentera; no
entenem per què deixen unes illes fora i les altres sí que les
inclouen; i també per què destinen una partida a la Vila
d’Eivissa per promocionar tota l’illa d’Eivissa. Per tant si ens
fan aquest aclariment o les votarem a favor avui o després ja en
el debat en el ple.

Després votarem en contra la 10157, la 10160 i la 10166,
perquè diuen que..., bé, el conseller l’altre dia va dir que hi
havia una partida d’11 milions d’euros en el Consorci de la
borsa de places que es podrien destinar a esponjaments, i no
eliminar-ho, com preveu el Grup del PSM-Iniciativaverds, no
eliminar-ho dels ajuntaments, que en els pressuposts estan
destinats al Pla Mirall i al Pla D, perquè són les administracions
més perjudicades per la crisi. Per tant consideram que si s’han
de fer esponjaments, que a vegades s’han de fer, que s’utilitzin
els doblers destinats per a aquesta finalitat que estan a la borsa
de places, que a més ja ho va comunicar així el conseller.

I per la nostra part res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Sansó. I per part del Grup
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Mascaró per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc..., bé, faré una
defensa global, no esmena per esmena. En primer lloc
consideram que l’esport és important que es desenvolupi i es
fomenti des de baix, per tant creim que és important destinar
unes partides al foment i al desenvolupament de l’esport base,
i també de l’esport universitari, esport base, esport escolar i
esport universitari. Així com l’esport escolar funciona perquè
els nins són petits i les famílies hi estan interessades,
normalment en passar a la universitat no és així i crec que és
important que l’administració responsable de l’esport incideixi
en aquest tema.

També demanam incrementar la dotació de l’Escola
d’Hoteleria. Sabem que el conseller considera que és suficient,
però nosaltres entenem que aquesta és una escola molt
important i que es podrien desenvolupar més programes i potser
atendre més alumnes si hi hagués més dotació. És evident que
si a la direcció actual se li diu “aquests són els doblers que hi
ha” haurà de funcionar amb els doblers que se li donen, però
una major dotació seria molt important i crec que per a aquestes
illes aquesta és una de les escoles importants de cara al futur,
també.

Després demanam una sèrie de transferències per a
promoció turística a Menorca i a Eivissa. En aquests dos
consells pareix que és on hi ha unanimitat de tots els grups
polítics en el fet que volen la seva pròpia promoció i així ho han
expressat els presidents; per tant crèiem que era una possibilitat
que el Partit Popular hi votàs a favor. Tot i així..., per si
aquestes no prosperassin, perquè si aquestes dues prosperen per
ventura podríem retirar les altres, si aquestes no prosperassin en
tenim una per donar suport a un programa de Menorca, que és
Menorca tot l’any, i una altra per incentivar específicament els
valors culturals i naturals de l’illa d’Eivissa, que de cara al
turisme tenen molt de potencial.

Així mateix volem destinar una partida, perquè és
imprescindible destinar-hi una partida, a donar suport a
esdeveniments culturals, esportius i lúdics que es realitzin bé
per ajuntaments, per consells o per entitats; creim que sempre
parlam de desestacionalització, d’oferir altres coses als turistes
per poder-los fidelitzar perquè tornin venir, si vénen a l’estiu
puguin venir més vegades o si vénen a l’hivern puguin tornar
l’any següent, i hi ha tota una sèrie d’esdeveniments culturals,
esportius i lúdics, alguns d’ells molt arrelats, que tenen el perill
de desaparèixer. Per tant perdríem producte i activitats a oferir
als nostres turistes, i crec que això no serà bo per a aquesta terra.
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També demanam afectar una partida per destinar a la
Mallorca Film Commission; crec que feia molt bona feina i crec
que amb 100.000 euros, i per ventura tal vegada una mica
menys, podria continuar.

Demanam obrir una partida destinada a reforma integral de
la Platja de Palma. Ja sabem perfectament que la partida que hi
posam és petitíssima, però almanco començar a obrir una
partida mentre el Govern negocia amb Madrid les inversions
estatutàries. Entenem que el Govern no pot deixar d’insistir
perquè arribin més doblers per a la Platja de Palma, igual que no
pot deixar d’insistir perquè arribin més doblers per a
esponjament i per eliminar impactes negatius a la costa i a les
zones turístiques, també d’inversions estatutàries o, si no són
d’inversions estatutàries, d’altres, perquè quan vàrem fer
aquestes esmenes no sabíem això que havia explicat el
conseller, que de totes maneres només hem sentit el que diu el
conseller i a nosaltres ens agrada veure-ho també plasmat
damunt els papers.

I finalment també creim que és importantíssim destinar
partides a plans d’embelliment. Tenim una terra fantàstica que
necessita millores, que és vera que han vengut molts de turistes,
però els turistes que han vengut els hauríem de poder fidelitzar,
i es fidelitzaran si, quan els nostres competidors que tenen
problemes en aquests moments deixin de tenir problemes,
nosaltres hem aconseguit embellir aquelles zones que ara no són
gaire mostrables o si aconseguim tenir tota una sèrie d’activitats
i de productes a oferir al llarg de tot l’any per als nostres
visitants.

Moltes gràcies.

Ah!, perdó, perdó. I nosaltres votarem a favor totes les
esmenes del Partit Socialista, i en tot cas de cara al plenari ja
miraríem si feim qualque transacció o si canviam el vot de
qualque cosa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltes gràcies, Sra. Mascaró. I de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló, crec que m’han dit que feien
algun...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, gràcies. En nom de Margalida Font he de
dir que les esmenes que ha presentat es donen per defensades en
els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I en el torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular en principi donarà, a dia d’avui, el seu vot
desfavorable a les esmenes presentades pels grups parlamentaris
de l’oposició referides a la secció 12, Turisme i Esports. El
Grup Parlamentari Popular, un cop estudiat el pressupost de la
secció 12, entenem que s’ajusta al pla de realitzar un pressupost
prudent i auster dins una realitat econòmica difícil i dura,
continuant en la línia de pressuposts d’aquest any 2012. 

Feta aquesta introducció pas a argumentar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista. En primer lloc,
esmenes números 276 i 277 -jo li don els números amb el
número d’esmena del mateix grup, no com a registre d’entrada-,
referents al programa 457A, de promoció i foment de l’esport.
El pressupost assignat a l’execució de les fases finals de l’esport
escolar és l’adequat per finançar les finals que es duguin a
terme. Per altra banda no es considera necessari incrementar la
partida necessària corresponent al finançament d’ajudes als
trasllats entre illes als esportistes de les Illes Balears.

Ara pas a comentar les esmenes 76, 77, 200, i entenc que la
201 l’ha donada de baixa, referents, al programa 511E, de gestió
dels transports aeri i marítim, del centre de cost de la Direcció
General de Ports i Aeroports. He de comentar que no correspon
assignar cap tipus d’assignació pressupostària als comitès de
rutes, ja que els costs són assumits per l’entitat a què pertany el
membre que representa l’entitat dins el comitè de rutes. 

Ara toca comentar les esmenes 78, 79, 80 i 198, aquesta
també donada de baixa avui a comissió, referents al programa
514B, de gestió d’instalAlacions portuàries del centre de cost de
la Direcció General de Ports i Aeroports. Les partides que es
proposen de baixa corresponen als plurianuals compromesos,
cessions de crèdit, de dret de crèdit, per la conselleria amb
relació a operacions financeres de Ports de les Illes Balears per
a la realització d’infraestructures. I això ja es du endavant. 

Per acabar, les esmenes 74 i 72 no són acceptades perquè els
imports assignats en els ens dependents són els més adequats en
l’actual context. Totes les activitats de promoció turística,
l’ATB es coordinarà amb els consells insulars, ajuntaments i els
agents del sector privat turístic de cada una de les Illes. 

Ara pas a comentar les esmenes del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. En primer lloc,
esmenes números 135, 138 i 141 referents al programa 457A, de
promoció i de foment de l’esport. El pressupost assignat a
l’educació de les fases finals de l’esport escolar és l’adequada
per finançar les finals que es duguin a terme, tal com he
comentat a l’esmena del PSIB. Vostès ho saben, no hi ha hagut
cap problema a l’esport escolar amb la partida pressupostària
assignada per a aquest any i no hi haurà cap problema amb la
partida assignada per a l’any que ve. 
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En referència a l’esport universitari està consignada la
partida segons el conveni subscrit entre el Govern i la
Universitat de les Illes Balears.

L’esmena 141 amb motivació desenvolupament a cada illa
de no programes de l’esport, base correspon als consells aquesta
competència. 

L’esmena 103 amb motivació incrementar la dotació de
l’escola d’hoteleria, la partida assignada és suficient per
desenvolupar els projectes de l’escola d’hoteleria. 

Per a la resta d’esmenes que vostès presenten, les 108, 111,
113, 143, 117, 120, 126, 104 i 105 proposen quantitats a
partides que ja tenen una previsió a bastament per donar suport
a plans de promoció i de qualitat a totes les Illes. L’ATB donarà
suport dins les seves disponibilitats pressupostàries als
esdeveniments que siguin d’interès turístic i es pugui demostrar
que tenen un impacte positiu. 

Les esmenes presentades per la Sra. Margalida Font i
Aguiló, esmena número 4 i 10, queden rebutjades, consideram
suficient les partides assignades. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Sansó, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el suport de la
portaveu del PSM-IniciativaVerds i comentar després respecte
del que ha dit el portaveu del Partit Popular que bé, ens
imaginàvem que votarien en contra, però bé, hem presentat
nosaltres les esmenes en sentit positiu perquè, en primer lloc, les
que fan referència a l’esport consideram que és molt important
promocionar l’esport base i el juvenil per tot el que comporta,
per la satisfacció personal i l’enriquiment dels infants i dels
joves, i avui en dia hi ha equips que no es poden traslladar a les
altres illes per competir perquè no tenen pressupost en els seus
clubs o escoles. 

Referent a l’import que hem fet per al transport aeri és per
fer actuacions concretes per millorar la connectivitat a les
nostres illes perquè cada dia o darrerament veim que a les Illes
es redueixen els vols que ens arriben aquí, per tant, és
interessant intentar trobar companyies i enllaços a altres ciutats
per millorar aquesta connectivitat i dur turisme aquí, que és
l’objectiu, dur el turisme en temporada baixa.

Pel que fa a la promoció turística volia fer comentari, la
promoció turística a l’Estatut d’Autonomia, aprovat per
unanimitat l’any 2007, a l’article 70.3 diu que els consells
insulars són els que tenen potestat, tenen la competència de
promoció turística transferida i la potestat reglamentària en
aquest aspecte. Per tant, si la promoció turística s’ha de dur a
terme des del diferents consells insulars és molt important dur
a terme el producte turístic a cada una de les Illes, potenciar
aquest producte turístic que diferencia a cada una de les Illes. 

I pel que fa referència a l’esmena presentada sobre la
injecció de pressupost a l’escola d’hostaleria cal dir que l’escola
d’hostaleria és un dels pilars del Pla integral de turisme i és molt
necessària per formar aquelles persones que han de donar un
servei i una atenció a les persones que ens visiten. Per tant, com
més qualitat tenguin les persones que atenen els visitants millor
imatge tendran de les nostres illes. Per això, hem posat aquesta
partida a l’escola d’hostaleria perquè consideram que s’ha de
reforçar i que no té sentit congelar la partida de l’escola
d’hostaleria un any rere un altre. Només fer aquests matisos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca Sra. Mascaró té la
paraula també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No seran necessaris, tanmateix el Partit Popular està molt
tancat que no hi ha cap que vagi bé i no crec que el convencem
ara discutint una estona més, provarem en el plenari a veure si
som capaços de cercar prou arguments i ser prou convincents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Mascaró. De la diputada
adscrita Sra. Font ja ens han dit el què. En torn de contrarèplica,
pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Martí té la paraula, també
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, Sr. President. La cinquena paraula que he dit avui
ha estat "en principi donarem avui", "avui", el nostre vot
desfavorable. La Sra. Mascaró com que no escolta ja diu que no
ens avenim a res. Avui havíem d’escoltar els seus arguments i
després en el Ple decidirem si acceptam o no. Per tant, per la
nostra part continuarem el debat en el plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Passarem a les votacions de les
esmenes parcials a la secció 12, Conselleria de Turisme i
Esports. Crec que han demanat o no sé si demana algun grup
votació separada, si no, farem la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista. Ens havien comentat
que hi havia unes esmenes que es votarien a favor, unes
s’abstindrien i n'hi havia tres que es votarien en contra, en
principi.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Aquestes són del PSM, referides al PSM.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER.

Del PSM, sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Parlam d’agrupació de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Podem fer votació conjunta? No tenim secretària,
però tirarem endavant igualment. Sí, a veure, no idò si puja
algú, em diu la Sra. Lletrada, a substituir la Sra. Marí. 

Molt bé, idò, passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Si cap grup no demana votació
separada farem votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President. En aquest cas...

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Sansó ens ho aclarirà i ens ho deixa...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

En aquest cas sí que demanam votació separada. Podem
posar en un bloc les 10175, 10178, 10181, 10143 i 10153.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Això és un bloc?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Això és un bloc. L’altre bloc és de les 10148, 10151, 10183,
10144 i 10145.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

I el tercer bloc és de les 10157, 10160 i 10166.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Dit això, passam a la votació del primer bloc que,
repetesc, eren les esmenes 10175, 178, 181, 143 i 153.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent bloc, que són les esmenes 10148, 151,
183, 144 i 145.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 9 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam finalment al bloc que conformen les
esmenes 10157, 160 i 166.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 13 en contra, Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara passam, si els pareix, si cap grup no demana
votació separada, a la votació conjunta de les esmenes de la
diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. I passam al debat núm. 6 de
totalitat. Ah!, sí, que hi ha canvis, som jo que tenc pressa.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem aquesta comissió amb el debat núm. 6, de
totalitat, agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, amb les seccions i entitats afins. 

Debat 6, de totalitat. A. Esmenes a la totalitat. Grup
Parlamentari Socialista, secció 13, Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, esmena 9926; secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, esmena 9932; al programa
322D, foment i gestió de l’ocupació a les Illes Balears, esmena
9734; Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, 9948; Institut Balear de la Joventut, 9954; Fundació
Conservatori de Música i Dansa, 9964; Fundació Robert
Graves, 9966; Fundació Teatre Principal d’Inca, 9967; Fundació
per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears,
9969.

Del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, esmena 10041, secció 76, Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, esmena 10084, i Institut Balear de la Joventut,
esmena 10164.

M’he confós abans, no he demanat les substitucions que es
produïen i ho havia de demanar també en aquest debat, pensava
que ho fèiem pel tot el matí. Si són tan amables i em diuen les
substitucions que es produeixen i llavors continuam ja amb la
defensa de les esmenes.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Bon dia, Lourdes Bosch substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gabriel Martí, Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Carolina Torres, Fernando Rubio.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Aina Aguiló, Oscar Fidalgo.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz, Santiago Tadeo.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra, Carlos Veramendi.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda per Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Antoni Diéguez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Lourdes Aguiló.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa, Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies i perdonin. Passam a la defensa
conjunta de les esmenes. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Era per avisar que les esmenes a la totalitat, nosaltres les
reservarem per al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, perfecte. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, també nosaltres, seguint una tradició d’aquest
parlament, mantindrem les esmenes i la seva defensa en plenari,
tot i apuntar que realment serà la que expressarà el que nosaltres
pensam d’aquest pressupost perquè crec que només el debat de
totalitat podrà intentar expressar una visió diferent a educació,
cultura i SOIB que té el nostre grup respecte de la que planteja
el grup popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular, Sra. Aguiló, té la paraula.
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LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sr. President. També i seguint la tradició, ens
reservam el debat de totalitat per al Ple. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de les esmenes a la
totalitat a la secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. 

Si cap grup no demana votació separada, farem votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana la votació separada, farem la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat núm. 7, de globalitat,
agrupació de la secció 13 d’Educació i Universitats amb les
seccions i entitats afins. B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari
Socialista, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, al programa 421A, direcció i serveis generals
d’Educació, Cultura i Universitats, les esmenes 9885, 9713,
714, 715, 716, 717, 718 , 9788, 789, 9793, 9935, 9938, 9770,
9771, 9867, 9871 i 9867; al programa 421C, innovació i
formació del professorat, esmenes 9767 i 9712; al programa
421F, política i actuacions en matèria universitària, esmena
9886; al programa 421G, ordenació de la formació professional,
esmenes 9868 i 9765; al programa 422A, educació pública,
esmena 9711; al programa 423A, beques i ajuts, esmenes 9707,
9710, 9881, 9709, 9708 i 9706; al programa 423B, altres serveis
a l’ensenyament, esmena 9942, 9705, 9768 i 9774.

Del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, al programa 000 A, a nous programes i no
classificats, l’esmena 10089; al programa 421D, innovació i
formació del professorat, esmena 10042; al programa 421F,
política i actuacions en matèria universitària, esmenes 10044 i
10045; al programa 421G, ordenació de la formació
professional, esmena 10046; al programa 422A, educació
pública, esmena 10047; programa 423A, beques i ajuts, esmenes
10043, 10048 i 10049; al programa 423B, altres serveis de
l’ensenyament, esmenes 10088 i 10094; al programa 541A,
recerca i desenvolupament tecnològic, esmena 10053; Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,
esmenes 10050, 51, 52, 10090 i 91.

De la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló, secció
13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al programa
421A, direcció i serveis generals d’Educació, Cultura i
Universitats, esmenes 10212, 10216 i 10211; al programa 421G,
ordenació de la formació professional, esmena 10213; al
programa 423A, beques i ajuts, esmena 10226; Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, esmena
10207.

Del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, secció 13,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, esmena 10236;
al programa 422A, educació pública, esmenes 10239 i 240; al
programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, esmena 10235.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula per un temps de deu
minuts la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull esmentar que les
esmenes que ha presentat la diputada no adscrita Margalida Font
queden defensades en els seus termes de cara al plenari de la
setmana que ve. 

Dit això, també vull comentar que ja hem observat que hi ha
quatre esmenes que presenten un error de transcripció. Per tant,
solAlicitaríem, abans d’entrar en la defensa de les esmenes del
Grup Socialista, si es poguessin esmenar aquests errors de
transcripció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò crec que sí, que es poden esmenar aquests
errors de transcripció d’aquestes esmenes, si vol fer el favor...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Jo us els esmentaria breument... a la 9767, a la motivació
faltaria la paraula “Eivissa”, parla de Menorca, parla de
Formentera i quan es va picar la paraula Eivissa va
desaparèixer.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, falta “Eivissa”.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

A la 9886 faltaria afegir la paraula “UIB” o “Universitat de
les Illes Balears”, se sobreentén, però crec que queda millor
aclarir-ho, la referència explícita de “UIB” o “Universitat de les
Illes Balears”, com trobeu més convenient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

A la 9786 falta afegir també a la motivació, parla de
Menorca i de la Fundació Menorca, però falta la paraula
“Enciclopèdia”, és Fundació Enciclopèdia de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, ara m’acaba de dir la 9700...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

86. Ho veis?

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé... aquesta no la tenim aquí, deu ser...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Ah!, deu ser a cultura.

EL SR. PRESIDENT:

Deu ser a cultura. 

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

A l’altre bloc, bé, no passa res, imagín...

Finalment, possiblement també deu estar a l’altre bloc de
cultura, la 9764 -9764-, que la quantitat posa 1.000 euros i ha de
ser 10.000 euros, aquí quan varen transcriure es varen botar
aquest zero.

Són les quatre... S’accepten?

EL SR. PRESIDENT:

Bé, crec que les poden donar per esmenades.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Bé, idò tot seguit sí que passam ara a comentar les
esmenes i pens que just abans d’analitzar les esmenes que hem
presentat, però molt breument, just fer unes consideracions
prèvies. 

En primer lloc, crec que hem de dir i hem de realçar la
precarietat financera del nostre govern amb el dèficit
pressupostari que patim, les dificultats generals i que per tant,
dic això d’aquí perquè no sé si és el millor moment quan la
situació econòmica és aquesta, posar-se a escometre tota una
revisió legislativa que afecta l’àmbit de l’educació i que, per
tant, no ho trobam... vull dir, intentar que es continuï
reflexionant sobre l’oportunitat de fer aquesta reforma educativa
i menys també de la manera en què es du a terme sense el
consens, la participació de la comunitat educativa. Pens que -per
dir-ho així, molt suaument- ho trob senzillament suïcida i
també... molt fatal, per dir-ho així, sobre la bona marxa del
sistema educatiu.

També volem lamentar un any més la precarietat, els
retrocessos en el sistema educatiu a les Illes Balears, i afegir-me
a les darreres notícies, comentar també de passada les darreres
notícies que tenim, perquè són curioses, tant per aquest clima
educatiu que... diríem que es va enrarint cada dia una mica més
i ara, últimament, també amb aquestes anades de la Guàrdia
Civil passejant-se pels instituts de les Illes, no contribueix a
aquesta pau nadalenca que seria ara, diríem, allò que seria
desitjable.

També destacar les darreres xifres que surten ara de
l’Informe de l'OCDE, on queda claríssim que el problema que
tenim dins el sistema educatiu i on els alumnes i el fracàs
escolar s’està concentrant, que són les matemàtiques, sembla ser
que les matemàtiques arreu de l’Estat se suspenen. Per tant, aquí
seria un punt on possiblement es podria fer un plantejament
d’intervenció, cosa que sembla ser que no es fa i en canvi,
assenyala i remarca -que també és una dada que pens que s’ha
de dir en aquesta comissió- que els alumnes precisament de
Catalunya són dels que tenen més nota en llengua castellana,
molt superior a la que poden tenir els alumnes d’Andalusia o per
exemple de Múrcia.

Dit això, vull dir que aquest sistema educatiu és molt fràgil
i això fa que, aquesta fragilitat, fa i ens condiciona tot aquest
món que l’envolta i el fa un sistema molt precari. Tots coneixem
la complexitat d’aquest sistema, tenim també el percentatge
d’alumnes nouvinguts més elevat de tot l’Estat, un 19%
actualment, també és un dels més elevats de la Unió Europea i
també hem de saber i som conscients que tenim una societat
amb un fort contingent de desestructuració.

En aquest context, per tant, tenim uns pressuposts que no
permetran una atenció digna als més necessitats, a tota la
diversitat que es dóna dins els centres educatius i a cadascuna
de les aules. 

Per això, hem presentat unes esmenes per reforçar la unitat
terapèutica educativa i també els projectes d’ALTER i PISE,
són les esmenes 9767 i 9712.

També he de dir que la crisi afecta totes les capes socials,
però sempre n’hi ha que estan més afectades i que aquests són
els més desfavorits, també lamentar que des d’aquest pressupost
no feim res per compensar-ho. Per això, ens veim també
obligats a presentar esmenes per a beques de transport, de
menjador, de programes de reutilització de llibres de text i
també per a desplaçament. Vull especificar que hem fet una
esmena més de transport de l’illa d’Eivissa perquè els
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problemes allí últimament s’han agreujat. Són les esmenes
9709, 9708, 9707i 9774.

També en aquest mateix sentit hem presentat una esmena, la
9706, de suport a les APIMA, recau sobre elles -i moltes
vegades no en som conscients- tota una sèrie de feines que
ningú no assumeix, feines que es van generar dins els centres
educatius de responsabilitat i que, al cap i a la fi, com que ningú
no les assumeix acaben assumint-les allò que són les
associacions de pares i mares.

També durant el 2012, els centres tant públics com
concertats han fet saber els problemes que tenen per funcionar
en el seu fer quotidià, la calefacció, fotocòpies, etc., si l’any
passat amb la partida que tenien ja no varen arribar a final de
mes amb tota la problemàtica que va generar i crec que tots els
d’aquesta comissió en som molt conscients, amb la baixada
encara de pressupost d’aquesta partida, per tant, és impossible
que la situació millori. Per això les esmenes 9942 i 9705.

Vull destacar una de les esmenes, que és la 9711, pens que
és la més important que presentam dins aquest pressupost
d’Educació i és una partida de 3 milions d’euros, una partida de
3 milions d’euros que som conscients que és insuficient,
totalment, però que és per incrementar en la mesura que ha
permès aquest pressupost la necessària dotació de personal dins
el món educatiu. Recordem que el pressupost de 2012 ja va fer
una dràstica reducció en personal docent i ara encara s’hi
afegeixen 14 milions més en aquest pressupost per a l’any 2013.
Per tant, aquesta quantitat afectarà les baixes i substitucions dels
professors. I també vull recordar que som la comunitat amb més
temps... amb un temps més ampli sense cobrir les baixes dels
professors i que això afecta d’una manera negativa la qualitat de
l’ensenyament, no diguem ja les matemàtiques, si el professor
que està un mes de baixa és el de matemàtiques.

Coincidim, per tant, amb aquest sentit en les esmenes que
s’han presentat, tant pels diputats no adscrits, com també pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, que és la 10047, crec d’aquest grup. Per tant, què vol
dir això? Si tots els grups, excepte el PP presentam la mateixa
esmena, coincidim a assenyalar que aquest és un dels àmbits
fonamentals per al futur del món de l’educació i que per tant,
aquí, el PP hauria de fer un toc d’atenció i tenir-ho en
consideració.

Ara ve un bloc d’esmenes que fa referència a una sèrie
d’infraestructures, he de dir que les xifres continuen dient que
la població balear continua el seu creixement sostingut any rere
any i que per tant, també creix el nombre d’alumnes i que
aquests alumnes han de ser atesos i per ser atesos necessitam
aquestes infraestructures i que tampoc aquest pressupost no
afronta en absolut cap infraestructura. Per tant, no sabem com
es faran perquè si ja es va anunciar, el mateix conseller, que les
fórmules de cessions de crèdit ja no s’utilitzarien més, que la
infraestructura de l’institut de Santa Eulària es feia amb una
fórmula financera ja molt, molt especial i molt específica i no
hi ha cap partida per tirar endavant reformes ni petites ni
grosses, aquest problema queda completament en l’aire.

Per això, es presenten tot un seguit d’esmenes, les 9713,
9714, 9715, la 16, la 17, 18, 9788, 9770, 9771, 9867, 9938 i
9768. Vull destacar la importància que té la 9770, que fa
referència a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa, recordar que
Eivissa és l’única illa que no disposa d’un lloc per a aquest
organisme pugui desenvolupar la seva feina. També vull fer
notar aquí que vol dir que hi ha una coincidència, que és un
problema molt greu, que continua essent un problema molt
greu..., el fet que el grup del PSM també té una esmena amb tot
el tema de l’Escola d’adults de Maó i també el diputat no adscrit
també fa i insisteix en la necessitat del centre de Son Macià, del
qual també ja hem parlat en aquest parlament moltes vegades.

L’esmena 9710, tenim que la quantitat adreçada als
ajuntaments per a les escoletes infantils és totalment insuficient
i per tant, pensam que abocarà els ajuntaments al tancament de
moltes escoletes o bé a privatitzar-les.

Quant a formació professional tenim les esmenes 9868 i
9765 en el sentit d’implementar els nous centres d’FP i també
el manteniment de l’FP a l’illa de Formentera.

Quant a la Universitat, crec que és important remarcar que
la Universitat de les Illes Balears té una importància molt a
destacar dins la comunitat autònoma de les Illes Balears, no
només com a centre acadèmic, sinó també com a centre
impulsor de la recerca i la investigació i que, per tant, per
acomplir aquesta missió, després de la rebaixa que s’hi fa de
prop d’11 milions d’euros, entenem que s’ha de compensar
aquesta baixada per què si no òbviament la seva tasca de recerca
quedarà completament minvada, d’aquí ve l’esmena 9886.

Tot seguit comentarem una sèrie d’esmenes que fan
referència al foment de l’ús social de la llengua catalana,
responsabilitat del Govern de les Illes Balears i per al seu retorn
de la nostra comunitat autònoma a l’Institut Ramon Llull, per a
la promoció exterior de la llengua i la cultura catalanes. Hem
presentat per a això les esmenes 9773, 9779 i 9865.

I també una esmena quasi simbòlica per a la celebració de
l’any Marià Villangómez, amb la quantitat ben modesta, però
simbòlica, a l’esmena 9772. És cert que últimament en aquest
parlament sempre sentim a parlar de l’any Juníper Serra, però
encara ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Marí, jo no sé si està mesclant dos debats en
aquests moments, sí, està mesclant esmenes de cultura.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Ah, per tant ho deixaríem així. Per tant, acabaríem amb les
darreres esmenes de la Universitat de les Illes Balears, que seria
la 9886. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Marí. I passam al Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, el Sr. Alorda té la
paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Alguns dels arguments ja han estat
expressats, perquè moltes de les esmenes del nostre grup
coincideixen amb les del Grup Socialista i evidentment tots som
conscients que el moment que vivim és dificultós a l’hora de fer
despesa, que hi ha una contracció important, però pensam que
s’hauria de fer un esforç addicional en la matèria d’educació, i
sobretot també amb el finançament per part de l’Estat i amb la
situació d’espoliació fiscal que viu el país. És evident que això
excedeix de les possibilitats d’aquesta comissió i de la defensa
de les esmenes, per tant hem hagut de fer també equilibris
respecte de les baixes que proposam per poder fer aquestes
millores que nosaltres pretenem.

Per apuntar-les breument, i jo m’estendria i hi posaria
moltíssim d’afecte a totes aquelles en què el Partit Popular
estigués disposat a transaccionar, a fer algun gest, alguna
millora, alguna fórmula que transmetés que en matèria
d’educació hi ha una altra actitud respecte del rodillo, sinó que
es mira que, en relació amb les aportacions de la resta de grups
i si mira de fer alguna aproximació, doncs estarem disposats a
parlar-ne. Per a la resta, serà complicat ja dic, perquè en tots els
aspectes i tots els programes hi ha baixes importantíssimes que
si trobàvem que per arribar a punts d’excelAlència el nostre
sistema educatiu requeria de majors despeses, el fet que
s’abaixin pràcticament tots els programes, doncs realment ho
farà molt difícil.

Començant i anant un poc per ordre i limitant-nos a les
propostes que duim amb esmenes parcials, n’hi ha una sobre
formació del professorat, perquè la rebaixa que ja es va produir
l’any passat era important, era una de les esmenes clàssiques, jo
diria, del Partit Popular quant a incrementar aquesta partida,
nosaltres no ho hem fet amb l’ambició que ho plantejaven ells,
però sí per recuperar com a mínim la situació que teníem abans
de les destrals i, per tant, intentar recuperar aquella demanda
que feia el Grup Popular que si era d’ampliació, com a mínim,
no sigui de minva. Confessam menys ambició, per ventura
menys optimisme, però, com a mínim, ja dic, que no sigui
baixar a aquesta quantitat.

N’hi ha una de simbòlica, se’ns va apuntar, el Sr. Bosch ja
ho va dir tot d’una que va prendre possessió, que trobava que el
sistema universitari hauria de residenciar-se en el Govern i no
en els consells; tenim l’anècdota de la UNED, diré una
anècdota, perquè al final va ser una de les competències de la
Diputació que va quedar residenciada en els consells quan tot el
món d’educació, d’universitats és al Govern; per tant, posam
1.000 euros.

Sembla ser que una de les banderes de la legislatura havia de
ser clarificació competencial, però pel que hem vist de la reunió
Bauzá-Salom respecte de competències, doncs, ni la UNED, que
el Sr. Bosch tenia claríssim, no es modifica. Jo crec que és un
error i que tard o d’hora estaria bé resoldre aquest tipus de
renous competencials.

També l’altre element, evidentment, a nivell d’universitat,
és la UIB, i ja s’ha apuntat, nosaltres hi posam 2 milions, són
insuficients, la mateixa rectora ja apuntava les dificultats que es
trobaran, tot i l’increment important de taxes, cada vegada més
hi ha un tall a qui podrà accedir a la universitat, i això és
evident. Ja ho apuntava Bolonya, maldament no es va voler
veure, tot pensant que no, que el sobrecost de Bolonya
l’assumiria la societat; s’ha demostrat, com apuntàvem alguns
que això no és així, i s’està creant un autèntic tall a tots els
màsters i a tota la complexitat addicional que això ha comportat.

No era una obligació, certament s’hagués pogut establir
d’una altra manera, però en el moment que vivim i la situació
actual el cert és que passa, i aquí, com a mínim, hi hem de ser,
continuar reduint a la universitat apujant les taxes ens pareix ja
realment no apostar per la pròpia universitat. No sé si el Sr.
Aguiló desmantellaria el departament d’Economia per
austeritat, li demanarem, però, en tot cas, mentre mantenguem
aquest tipus de formació i d’oferta, doncs ha de ser de qualitat.

La recerca i la investigació és evident que ha de ser una clau
per mantenir el nínxol que té occident dins el món, és que si
abandonam aquí, la veritat és que la capavallada on ens fiquen,
i fic Mallorca en aquest cas dins el nínxol que hauria de
mantenir la Unió Europea, doncs caurà, Mallorca i Illes Balears.

També la formació professional s’ha insistit molt que hi
hauria d’haver un esforç, parla el Sr. Conseller molt de la
formació dual a nivell d’empresa, però tota aquesta empenta
necessita també més inversió i també ho necessita per
acompanyar l’empresa en la formació dual i es necessita perquè
no hi hagi les llistes d’espera que té en aquests moments la
formació professional, per tant, també demanam un increment
en aquest sentit.

Augmentar el personal docent. La davallada de personal
docent ha estat espectacular, parlam de més de 10 milions
d’euros cada mes, menys del que es gastava l’any 2010, per tant
això, bé, no tot és en educació, en el cas de personal són 69
milions d’euros la diferència entre el pressupostat el 2013 del
que es va gastar efectivament l’any 2010, per tant és menys del
que he dit, però són xifres realment espectaculars. Una part ve
de la baixada de sou dels professors, indiscutiblement, però una
bona part també ve de la quantitat de personal que ha
desaparegut de les aules, centenars i centenars de docents.

En la qüestió de l’educació infantil hem establert també una
línia d’ajudes, especialment en concretam una, però en general
ha de ser per a totes les escoles. Hem volgut fer esmentar de la
de Montuïri però amb una relació que tanmateix serà amb una
oferta general perquè tothom s’hi pugui apuntar.
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També a les escoles de música, que passen un moment a
punt de tancada, crec que els ajuntaments, quan diuen que no
han de mantenir l’oferta complementària, i el Govern, el Partit
Popular els anima a abandonar aquelles competències que no
són estrictament seves, crec que al que anima és a tancar
serveis, o hi ha el Govern assumint les seves pròpies
competències en matèria d’educació o realment el que diem és
que els ciutadans no tendran aquest servei.

També d’altres beques en tenim en matèria educativa, en
menjadors, en transport escolar, en lloc de fer-ne una de cada
una d’elles, n’hem fet un paquet; ja s’ha demostrat en aquesta
convocatòria que era insuficient el que hi havia en els
pressuposts del 2012, i ara crec que ho hem de resoldre ab initio
amb aquests del 2013.

Els centres escolars, ja s’ha apuntat, s’han gastat més de 20
milions d’euros aquests darrers anys i enguany només hi ha 8,
com n’hi posen per a l’any que ve. Són insuficients. El milió
d’euros que nosaltres dotam és insuficient, però, com a mínim,
és un gest i agrairíem que el Partit Popular també s’hi sumés.
Com a mínim el 2012 va fer algunes correccions sobre els
pressuposts inicials que ells mateixos havien plantejat, no a
través d’esmenes de l’oposició sinó d’esmenes pròpies, jo crec
que ara seria bo que hi hagués aquesta reflexió a partir
d’esmenes de l’oposició.

La dotació de més equipaments escolars no hem fet la
relació, també és ver que, ja dic, més que no tanta ambició com
ha tengut el Grup Socialista, per ventura no hem estat tan
optimistes respecte dels recursos existents, però sí que s’ha de
fer aquest esforç. En això coincidim i crec que és imprescindible
des del moment que s’anuncia que no hi haurà cessions de
crèdit, que jo crec que seria bo i positiu que hi hagués una
clarificació en aquest sentit i que fos el propi govern qui
afrontés aquestes despeses, però que les afrontés, no que la
clarificació consistís en una tornada enrera respecte de la
despesa, la inversió, la posada al dia i arribar al nivell que ens
ha exigit, no ja el creixement demogràfic que tenim enguany,
sinó arribar a complir, a dotar el creixement que hem tengut tots
aquests anys que, com tots sabem, l’hem resolt com hem pogut
i amb els pavellons i solucions vocacionalment provisionals que
tenim encara a molts d’indrets.

L’aposta per la recerca i el desenvolupament, hi he insistit
ja quan parlava de la universitat, aquí també és una necessitat
apuntada. I la resta d’esmenes de caràcter d’equipaments les
hem establertes a l’IBISEC en lloc d’estrictament a la
conselleria, però són esmenes tant d’unes inversions promeses
a Inca, que tampoc no arriben, d’altres que ja estan mig
anunciades que maldament no tenguin partida les va anunciar el
conseller que hi entrarien, tant Santa Eulària, com Santa
Gertrudis i Es Pratet, ens agradaria que hi hagués un esment
específic en els pressuposts, ja que ho va fer a la seva
compareixença que fossin citats dins la literatura, sigui a un
indret o a un altre, per tant només ho establim a nivell
d’afectació.

També l’escola de Montuïri, el Conservatori de Música de
Menorca i l’escola d’adults de Maó, a part d’altres iniciatives
que també han estat establertes i han estat defensades a altres
seus.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part de la diputada no
adscrita, la Sra. Font i Aguiló no és present, ja ens ho havia dit
la Sra. Marí, i del diputat no adscrit, Sr. Pastor i Cabrer, supòs
que ningú no en fa la defensa, no és present.

Per al torn en contra té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Torres, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Em centraré, Sr. President, en el
debat de les esmenes, però abans de tot agrair molt el to dels
portaveus tant del Grup Socialista com del PSM, perquè sempre
debatre l’educació amb un to com aquest doncs és més
constructiu.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Moltes gràcies. Començaré anunciant que no donaríem
suport a les esmenes presentades pels diferents grups, però que
sí revisam encara alguna de les esmenes per si hi ha encara
qualque possibilitat de trobar qualque pont en comú, però que,
com que encara tenim un altre debat en el plenari, doncs supòs
que en aquests dies encara podríem tenir temps de parlar una
mica més.

És cert que en el tema d’educació mai no és suficient, aquest
és el mantra de tots els grups una vegada que debatem els
pressuposts, indistintament de qui governi, i, si no, basta llegir
les intervencions passades d’aquesta comissió, fins i tot dels
debats en plenari. Però s’ha de reconèixer que el pressupost
global de la comunitat de les dues àrees on ha recaigut més pes
pressupostari, són la sanitat i l’educació, i això crec que és
important destacar-ho. Ara és veritat que, quan els recursos són
els que són, és molt important fer una gestió més eficient i fer
el mateix amb menys, sobretot perquè no ens queda més remei;
com per exemple en el cas de les noves inversions en
infraestructures.

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat tot un llistat de
noves infraestructures per fer a l’any 2013, però vostè ja sap,
Sra. Marí, que aquest govern, en ares a l’austeritat encarrega els
projectes i els estudis als serveis tècnics de l’IBISEC. Jo volia
recordar això, justament per aquest motiu, perquè no
s’encarreguen estudis ni projectes, no és necessari reservar cap
partida pressupostària.
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Jo no tenc les xifres del que ens estalviem, però per no
encarregar projectes i estudis per fer colAlegis o per definir nous
usos d’espais que quedaran disponibles, però, com a mínim, el
que vostès demanen que gastem a partides concretes en el
pressupost, que n’hi ha un bon llistat d’actuacions, doncs
pensam que es poden destinar a altres qüestions, això no ho
podem negar. I pensam que això precisament és un exemple
d’eficiència, que esper fins i tot que es continuïn aplicant en un
futur, malgrat la situació econòmica millori.

El conseller d’Educació ja va explicar a la seva
compareixença com es farien les inversions, un bon exemple és
el cas del nou institut a Santa Eulària el Riu i l’ampliació del
colAlegi de Santa Gertrudis, que ja han firmat el conveni pel qual
l’ajuntament avança els doblers per poder agilitar el
començament d’aquestes obres tan necessàries; o un altre
exemple d’Eivissa, per fer el colAlegi d’Es Pratet, que avui els
nens encara estan escolaritzats en aules modulars i que també
està previst dins l’exercici 2013, si tot va bé.

I aquí, Sr. Alorda, aprofit per anunciar-li que justament per
això no donarem suport a la seva esmena, la número 11, en què
es parla d’aquestes qüestions. Però tot i així s’agraeix molt
l’insistència perquè són temes que s’han parlat moltíssim dins
aquest parlament, tant dins la Comissió d’Educació com fins i
tot en el plenari i per tant crec que està bé que quan les coses ja
es comencen a perfilar doncs també es digui.

Però tornant al Grup Socialista i citant un poc el nombre
d’actuacions que es demanen, demanen el projecte i la primera
fase de Ca’n Picafort; reforma del CEIP a Son Rosselló;
ampliació de l’IES de Porreres; l’escola integrada de primària
i secundària de Son Ferriol; inversions i millores diverses a
diferents centres educatius, com la substitució d’una caldera a
l’IES de Cap de Llevant de Maó o la substitució de finestres al
CEIP Ruíz Pablos d’Es Castell; ampliació de l’institut Joan
Ramis i Ramis; reforma de la sala Augusta per a ubicació del
Conservatori de Música de Menorca; reforma de Sa Graduada
de Maó per ubicar el centre de persones adultes; la primera fase
de Santa Maria del Camí; nou CEIP Pere Garau de Son Macià;
escola de Sant Ferran a Formentera; nova seu oficial d’idiomes
d’Eivissa; reforma de Sa Bodega d’Eivissa per a un nou ús quan
finalitzin les obres del nou centre; ampliació de l’IES Marc
Ferrer de Formentera o reformes al CEIP Es Vedrà de Sant
Josep de Sa Talaia, totes obres importants, totes obres
necessàries, però, com es pot imaginar el que ha de fer la
conselleria és una priorització, una priorització en funció de si
ja té el solar cedit, que hi ha un parell de centres que encara no
han complert aquest tràmit, per tant, ... per exemple, el cas de
Ca’n Picafort a Santa Margalida, és poc probable que els tràmits
estiguin llests per començar el 2013.

Un altre factor és que els centres ja tenguin redactat un
projecte per part dels serveis tècnics de l’IBISEC o estiguin
encara pendents d’aquesta redacció. I una vegada estiguin fets
aquests projectes, segons les necessitats i disponibilitat
pressupostària es podrà anar licitant les diferents obres, segons
una planificació. Òbviament, no podem demanar un llistat
d’obres per al 2013, que segurament ni tan sols podrem
començar, perquè falta encara assumir molts tràmits. Això
només quant a infraestructures.

Quant a les esmenes que fan referència a un servei concret
o a una subvenció, o bé que a una illa determinada no les
acceptam perquè les partides són globals per a totes les illes, i
després es territorialitza d’acord amb les necessitats; parl
d’esmenes referides a l’ampliació de la unitat terapèutica
educativa itinerant a l’illa de Formentera i de Menorca, o
l’ampliació dels serveis de formació professional a Formentera,
o l’execució de centres integrals d’FP a Eivissa i a Menorca.
També és el cas de les ajudes per desplaçament per a
universitaris, no només afecta els estudiants de Formentera,
malgrat és cert que ells tenen la doble insularitat.

Quant a l’assignació de la conselleria per acomplir la seva
funció docent i investigadora, no està previst acceptar la seva
esmena ja que amb el que hi ha pressupostat està previst
mantenir els objectius; beques de transport escolar; beques de
menjador; subvenció a APIMA, funcionament dels centres
docents, tot això el Govern ja ho té en compte i cada any, dins
les seves disponibilitats pressupostàries, treu les convocatòries.
Jo no vull recordar, perquè m’agradaria mantenir aquest to
cordial, la situació que vàrem trobar nosaltres, la conselleria, em
referesc a la situació de pagaments bastant endarrerits, i posar
al dia els comptes a més de continuar pagant és complicat,
complicat amb una situació econòmica com la que tenim avui.
Per tant, sense que això sigui un ànim de retret, també en aquest
sentit hem de ser un poquet comprensius amb la situació
econòmica que tenim.

Després venen un bloc d’esmenes referides també a ajuts per
a llibres de text, ajuts a ajuntaments per a sosteniment d’escoles
infantils o millora del transport escolar. En aquest bloc, a més,
proposen donar de baixa una sèrie de partides que són
necessàries, per fer front a necessitats pròpies dels serveis als
quals vostès imputen. Per tant, també, quan un ha de quadrar el
pressupost també ha de tenir en compte totes aquestes qüestions.

Tampoc no podem acceptar incrementar la partida de
despeses de personal docent. Aquí també va explicar el
conseller d’Educació el seu compromís de mantenir el
professorat i que no hi haurà més variacions quant al nombre
d’hores lectives. També va destacar que el capítol 1 era el més
important de tots i (...) que la dotació de professorat al sistema
educatiu de les Illes Balear està garantit, com no podia ser
d’altra manera. Però aquí també s’ha de recordar una dada, les
baixes no es cobrien en un mes, a efectes pràctics això és el que
passava i a l’anterior legislatura es varen baixar de nòmines de
pública 11.300.000 euros. Per tant, és una dada important, són
qüestions que estan aquí i quan una sent segons quines
acusacions, clar també s’han de recordar certs aspectes.

Respecte de les esmenes del PSM. Com li he dit ja al Grup
Socialista moltes són compartides, però la priorització està molt
definida i la veritat és que deixen molt de marge de maniobra.
Per tant, parlar d’augmentar la consignació del personal docent,
quan el que necessitam és donar servei, però sense disparar les
despeses és complicat. Ara bé, l’esmena que fa referència a la
formació del professorat, aquí sí que tenim més punts per
trobar-nos, donat que el conseller d’Educació ja va anunciar que
tenia molt d’interès en fomentar el servei de formació
permanent. Per tant, aquí sí que hi podria haver un punt de
trobada.
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No podem acceptar la seva proposta d’augmentar les places
de formació professional, fent baixa a la secció 34, que és el
deute públic. El mateix quan es parla d’augmentar l’aportació
de la UIB a càrrec del deute públic. 

I parlant d’universitats, la UNED, ja és un clàssic també en
aquest debat, però veig que vostès en la seva esmena només
insisteixen a desvincular només el Consell de Mallorca. Una
vegada més, l’any passat crec que vàrem mantenir el debat en
el mateix sentit i jo li deia que pensava que era un error, però
amb 1.000 euros per a la UNED poca cosa podíem fer des del
Govern. Ja sé que vostè em podrà dir que aquesta era una
aportació simbòlica, un gest, però jo crec que el gest el podrien
fer també vostès amb l’esmena, aportant que no es desvinculi
només el Consell de Mallorca, sinó també el d’Eivissa i el de
Menorca, que també són membres del patronat. Per tant, en
aquest sentit...

Quant a suport a les escoletes d’educació infantil, ja està
contemplat en els pressuposts, malgrat que fer noves escoletes
s’hauria de posar segons les prioritats d’inversions.

Respecte d'escoles de música, millores de beques, ajuts de
menjador, transport escolar, etc., també ja està anunciat i per
tant, hi ha un compromís per part de la conselleria en assumir
això. Cal recordar que en el tema de les escoles de música, la
darrera legislatura del Partit Popular en aquesta comunitat, les
ajudes a les escoles de música, eren temps de més bonança, és
veritat, es varen quasi triplicar en aquella legislatura. Quan va
canviar el color polític l’anterior legislatura, les ajudes a les
escoles de música es varen mantenir durant el primer any, sí que
es veritat que varen davallar, però es varen mantenir, però
després varen desaparèixer i des de llavors ençà no s’han tornat
donar ajudes a les escoles de música. Vostès ara ens tornen
demanar que posem una partida per a això. Però clar, quan un
es troba amb uns pressuposts on s’han de prioritzar tantes
qüestions, universitat, noves infraestructures, escoles infantils,
personal docent, etc., es fa el que se es pot. S’ha de repartir com
es pot.

Sobre R+D+I no acceptam l’esmena perquè precisament el
Govern fa mesos que fa feina per aprovar el Pla de ciència i, per
tant, dins el pressupost ja hi ha accions previstes en aquest sentit
i que a més, té caràcter interdepartamental. 

I si em deixa ho trasllat cap a la Universitat de les Illes
Balears. El deute de la Universitat de les Illes Balears no és
d’ara tampoc. Allò que és veritat és que s’estan fent molts
d’esforços per part del Govern per compensar d’alguna manera
que es destini dins el pressupost una quantitat no tan important,
però mitjançant accions que d’alguna manera no estan
reflectides dins aquest pressupost. L’altre dia llegia les
declaracions per exemple del director general d’Universitats i
explicava que per exemple s’han desbloquejat 5,5 milions per
a la construcció de l’escola del doctorat, s’han mantingut les
beques predoctorals, s’han incrementat les beques Ramon y
Cajal, s’han aportat 150.000 euros per a l’estudi de relacions
laborals. En definitiva, accions que si bé no venien reflectides
en el pressupost 2012, però sí que s’han destinat a la Universitat
de les Illes Balears.

Quant a infraestructures i inversions, faig extensiu el mateix
que li he comentat a la portaveu socialista, però li he de
concretar que el Conservatori de Música de Menorca serà difícil
començar-lo enguany, perquè s’ha de redactar el projecte. Igual
com l’Escola d’Adults de Maó, també s’està treballant en la
proposta definitiva per poder començar a redactar aquest
projecte.

No sé si m’he passat molt del temps. Respecte de les
esmenes de la Sra. Font, en principi les don per contestades
també perquè la Sra. Font no és present per poder replicar. I
també perquè són iguals que algunes esmenes presentades pel
Grup Socialista. Per tant, amb l’argumentació també les don per
contestades.

I el mateix a les esmenes presentades pel Sr. Pastor, tampoc
no hi és present i no em pot replicar. Per tant, també les donaria
per defensades. I ja en parlarem en el debat del ple.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Passam al torn de rèplica i per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula per un temps
de cinc minuts la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, President. En primer lloc manifestar que tant per
afinitat i per acord en l’orientació de les esmenes que han
presentat, donaríem suport a les del Grup PSM-Iniciativa-Entesa
i Més per Menorca i també a les que han presentat els diputats
no adscrits.

Dit això i quant a les observacions del PP. Voldria comentar
la poca colAlaboració d’aquest partit, en el sentit que
contínuament parlam d’arribar a pactes, a consensos i acords,
però quan des de l’oposició es demana arribar a pactes, a
consensos, intentar arribar a transaccions, discutir alguna
esmena per arribar a algun punt, sistemàticament ens trobam la
porta tancada i una vegada més, ja mirarem en el ple, però
d’aquí en el ple sembla ser que no hi ha res a fer. Així i tot
constatam aquest oferiment d’acord i esperem que no només
sigui allò que se’n diu que forma part de la retòrica política i
que realment no està dins el disc dur del Grup Popular.

Demanaria al PP que d’aquí a dimarts corregís aquesta
actitud per tal d’arribar a algun tipus de consens que, com a
mínim, pugui tranquilAlitzar la comunitat educativa, la societat
en aquest sentit preocupada per com està la situació del món
educatiu. Com a mínim per demostrar que la seva voluntat
d’acord, de diàleg i de consens és sincera, jo crec que haurien
d’haver acceptat algunes transaccions o algunes esmenes
importants, si no, tot queda en paraules i no arribam mai a
concretar, arribar a uns fets i posar-ho d’una manera clara. 
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Per això jo pens que les transaccions per destinar una partida
pressupostària a palAliar les baixes del professorat -repetesc-, el
període que hi ha establert ara no hi havia estat mai abans, vull
dir-ho així de clar, perquè quedi gravat en el Diari de Sessions,
jo demanaria a la portaveu del PP que contrasti la informació
que li arriba i que, així i tot, en aquest període d’un mes de no
cobrir les baixes que mai no hi havia estat, deixar-ho així de
clar, s’està creant un greuge molt important dins el sistema
educatiu, senzillament la gent queda sense cap tipus de
professor durant un mes, etc. I això és molt important. Si el
problema d’aquesta esmena és que la baixa és a dèficit i això al
PP no li agrada, transaccionem-ho, busquem d’on podríem
solucionar aquesta partida, però mirem de trobar una solució,
alguna partida econòmica que no faci tan lesiva aquesta baixada
de personal docent que hi ha.

També un altre exemple, es podria transaccionar una partida
que permetés el funcionament dels centres, que estan en el seu
límit i que fos factible, no com ara que no hi ha cap possibilitat
d’arribar a aquest acord.

Quant a infraestructures també marcar que llista que hem fet
és una llista que serveix de prioritzacions. Dins les necessitats
que té la comunitat autònoma, les esmenes presentades
serveixen de priorització, per què hem hagut de fer aquesta
priorització, perquè la feina l’hauria d’haver fet el Govern i no
l’ha feta. Des del moment que no tenim una priorització per part
del Govern, ens veim obligats a esmentar tot aquest seguit
d’obres que consideram importants i per tant, marcar un full de
ruta dins unes prioritzacions i que obrin com a mínim un
període de discussió.

I ja acab. Senzillament vull dir com exemple, pens que s’ha
de dir, lament, encara que no sigui exactament d’aquest debat,
però vull posar com a mínim a tall d’exemple, que també
lamentam profundament que no hi hagi, no una partida per a
política lingüística o per a normalització lingüística, és que fins
i tot el programa desapareix i l’Estatut d’Autonomia ho diu amb
unes lletres grans i vermelles, “el Govern té l’obligació de
protegir, de respectar la llengua catalana” i en el pressupost ni
una partida, no hi ha res! I parlar d’igualtat de les dues llengües
oficials i després trobar que la realitat és aquesta, desmenteix
òbviament qualsevol declaració que es pugui fer després per
part del Grup Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca Sr. Alorda té la
paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També per anunciar el nostre vot
favorable a totes les esmenes presentades. Som conscients de la
dificultat del moment, no hi insistiré, però precisament en
aquest moment difícil, crec que també hem de cercar un esforç.
Jo també vull agrair a la Sra. Torres el to, li puc assegurar que
uns dels que estan més interessats som els de l’oposició, cercar
algun punt, un punt de sentiment d’utilitat per resoldre coses i
d’influir en la línia que va el Govern. Una de les fórmules
tradicionals era intentar establir alguna cosa, una esmena,

alguna aportació encara que sigui des de l’oposició, d'establir
alguna sensibilitat pròpia, algun gest, alguna influència. 

Clar, quan tot es converteix a pegar a una paret, la
teatralització de la vida política s’incrementa, després ens en
queixam, però ja em dirà quin és el joc, si realment tot el que
pot fer un diputat, un grup parlamentari, l’expressió de milers de
persones que han expressat una sensibilitat, és bàsicament
expressar discrepància. Jo crec que ho hauríem de resoldre, no
palAliarem les diferències ideològiques, en educació s’ha
demostrat que vostès en fan una bandera clau de la ideologia, de
l’espanyolització, d’una determinada manera de veure
l’educació, veig que no ho resoldrem fàcilment i és realment
important per establir un punt de trobada, ningú no ho agafarà
tot, però sí trobar punts de manteniment, però com a mínim
esmenes parcials, on sí que hi hauria d’haver algun tipus de
gest.

El tema de personal, realment la davallada és espectacular
i, com ja s’ha comentat, en el tema de les substitucions no estam
en el mateix nivell en què estàvem i li agrairia que intentin fer-
hi una reflexió. Em diu que no ho poden tocar dels interessos,
jo només li vull recordar que allò que tenien previst a la
liquidació de 2011 aprovada el primer trimestre d’enguany era
menys de la meitat dels doblers en interessos d’allò que hem
pressupostat el 2013. Per tant, jo no vull dir que no s’hi pugui
posar tot, però de 300 milions d’interessos, una renegociació per
pagar-ne 275, que és una barbaritat, però són 25 milions que
permetrien gestos que nosaltres li apuntam. Com li ha dit la Sra.
Marí també, si no són d’aquí, parlem d’on.

Vull aprofitar, tal com ja vaig fer l’any passat i disculpar-me
novament, a l’esmena 10044, una modificació in voce, perquè
realment la UNED es desvinculi dels consells, i no del Consell
de Mallorca, és l’esmena 10044. És veritat que arrossega la seva
pròpia biografia i peripècia a les institucions per on ha passat i
n’és conscient més que d’altres, és un error meu imperdonable,
em disculp i voldria corregir, perquè tot i que em reconeixeran
que el gruix de finançament del Consell de Mallorca, no em
discutiran aquesta petita -petita- dada, sí que és veritat que hi
formen part tots els consells i tots els consells hi han de
participar.

En canvi, la quantia no la vull modificar. Jo no crec que
clarificar competències signifiqui posar-hi més doblers, si no,
tornam estar en congelar sempre transferències, fins que no hi
hagi una situació correcta. Transmetem aquesta idea, passar del
Govern als consells només es pot fer si hi ha més doblers, jo
crec que és un mal plantejament. Evidentment que ho afavoreix,
ho facilita, però no hauria de ser així. Avui ja hi ha els doblers
públics que ja van a la UNED, se pot revisar si són suficients,
excessius o insuficients, però hi són. I el fet de què ho digui una
altra administració si hi ha un acord i això es resolt, és evident
perquè aquests doblers s’haurà de pactar com es resolen.
Nosaltres hi posam 1.000 euros, la nostra intenció no és dotar
més la UNED, en tot cas seria una filosofia d’esmena, la nostra
intenció és que hi hagi un compromís dins el 2013 de promoure
aquesta clarificació competencial. I amb aquest compromís
polític que avui apuntam, a patir d’aquí ja es veuria el què.
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De la seva defensa, una de les que més tristesa m’ha
provocat és la insistència que la Universitat ja està fent una bona
feina i no en parlem dels temes de recerca i investigació. Bé, jo
crec que són ridícules, no és només d’aquest govern, són
històriques. Jo continuo pensant que allò que gastam en
universitat, en recerca i investigació a les Illes Balears és a la
cua de l’Estat, és ridícul, som fora, molt enfora de Lisboa. Per
tant, hi ha un compromís europeu d’anar cap uns percentatges
de despesa en PIB en investigació i en recerca, que està molt
enfora d’allò que nosaltres feim. I com a mínim participar en...,
si vostè cerca les nostres intervencions que ja eren de defensa de
la magror, però compungida i gens cofoista, perquè si ens
instalAlam en el cofoisme d’aquestes misèries, crec que hem
perdut la lucidesa d’on s’està jugant el futur de les Illes Balears
i del conjunt d’Europa respecte del seu paper en el món. 

Dit això, confii que aquesta promesa que ens ha fet, aquest
compromís que en parlarem de cara al ple es mantengui. Li vull
fer una petita precisió, per al nostre grup participar de
prioritzacions de despesa en educació també té un cost, no es
pensi que sigui cap fantasia, com deia la Sra. Marí, posar unes
escoles, n’hi ha moltes que no hi són aquí, quan poses unes
determinades esmenes en educació, tots sabem que en queden
fora, hi ha molta més demanda. Per tant, que el plus d’influència
que un pugui aportar, se’n vagi en un determinat vessant i no en
un altre, també té un cost d’haver participat en aquest consens.

Nosaltres li oferim perquè el volem aportar. Ara, si ens
trobam cada vegada una paret, jo crec que el mateix debat de
pressuposts acabarà la seva fesomia i en un parell d’anys el
podem canviar, perquè el que hem de fer és perdre poc temps
dels ciutadans. Hem de fer coses que serveixin per a algú i si hi
ha ganes d’escoltar les propostes de tothom, n’hem de parlar i
si ja hi ha una posició de què no se n’ha de parlar, jo demanaria
al Sr. President que faci una reunió amb la casa, quan tengui una
presidència aquesta casa, per parlar de la mateixa filosofia del
debat de pressuposts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Passaríem a la diputada no
adscrita Sra. Font, que no hi és present. I el Sr. Pastor tampoc.

En torn de contrarèplica per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Torres, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President. No crec que esgoti tot el
temps, només contestar un parell de qüestions. Començaria pel
Sr. Alorda. Jo crec que la paret que tenim no és el Grup
Parlamentari Popular ni el Govern, la paret que tenim és la
situació econòmica que tenim i quadrar uns pressuposts és molt
complicat i, malgrat tot això, crec que s’ha fet un esforç
important, com no podia ser d’altra manera, també li ho dic, per
prioritzar les àrees de sanitat i educació. A mi tampoc no
m’agraden els pressuposts d’educació, com segurament tampoc
no li agraden al conseller d’Educació, perquè voldria comptar
amb més sous, òbviament. Tant de bo tinguéssim més recursos
per destinar a la Universitat, per fer més obres, més
infraestructures, per pagar tot allò que tenim pendent, que

arrossegam des de fa molt de temps. Tot això dificulta molt
moltíssimes coses.

Del tema de la UNED, al final jo tampoc que es tracti de
posar una quantitat, com vostè diu, fins ara la UNED sempre ha
estat assumida pels consells insulars i hi ha declaracions del
mateix conseller d’Educació que té intenció de colAlaborar
d’alguna manera amb el tema de la UNED. Òbviament els
consells insulars no tenen competència en educació superior,
malgrat moltes vegades els consells insulars, especialment els
d’Eivissa i Menorca, han assumit aquesta no-competència
d’educació superior, i ha fet el paper que segurament hauria
d’haver fet el Govern, però que per tenir estudis universitaris
presencials, en el cas d’Eivissa, i n'hi parl perquè és el que més
conec, amb el tema de la cessió de l’antiga comandància avui
tenim una seu universitària, això va ser un esforç molt gros per
part del Consell d’Eivissa, de diferents colors polítics, i fins i tot
quan ha colAlaborat amb la UNED o fins i tot quan el Consell
d’Eivissa també va fer que es creés l’Escola de Turisme
d’Eivissa i Formentera. Tots aquests esforços d’alguna manera
són molt importants perquè han aconseguit que l’illa d’Eivissa,
en el cas que jo li parl perquè és el cas que més conec, hi hagi
uns estudis presencials, i la UNED ha complit també aquest
paper.

Jo crec que també és molt important el tema que el
departament de l’àrea de conselleria es digui Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, no d’Universitat, com era
tradicionalment. D’aquesta manera també vol englobar no
només la Universitat de les Illes Balears sinó també amb
voluntat d’englobar la UNED. Jo no sé quin sistema farà servir
el Govern per colAlaborar, o entrar dins el patronat o..., no sé
quines varen ser les converses que varen tenir amb la Sra.
Salom en el tema de competències, però, bé, jo crec que és un
tema, concretament el de la UNED, que s’haurà de parlar amb
tots els consells, i ja es veurà quin serà el sistema per colAlaborar
amb la UNED.

I a la Sra. Marí li volia dir que vostè em parla de pactes i de
diàlegs. És complicat que des del seu grup parlin d’això perquè
encara els esperam a la ponència del pacte per l’educació. Vull
dir que es fa difícil quan l’escenari és que crea una comissió o
una ponència per fer el pacte per l’educació, i encara els
esperam. Vull dir que..., sí, òbviament per la diputada que els
parla nosaltres parlaríem, és fàcil poder arribar a acords, però
moltes vegades aquests acords van lligats a un tema econòmic
i aquí ja és més complicat, i vostès són coneixedors de la
situació econòmica que té aquesta comunitat perquè no fa molt
vostès també estaven a l’altra banda del carrer, diguem, en el
govern.
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I del tema de cobrir les baixes, doncs li he de dir que tenc la
informació bastant ben contrastada. De fet a la mesa sectorial es
va pactar un mes, que era el mateix que el Partit Socialista va
aplicar en els darrers dos anys del pacte, de substitucions a un
mes, i miri si això és bastant encertat, el que li dic, que fins i tot
el mateix STEI va fer una campanya mediàtica que deia “Aquí
falta un professor”, denunciant precisament això en l’època del
pacte. Per tant crec que les meves informacions estan ben
contrastades. 

En temes de política lingüística, si no li sap greu, jo deixaré
aquest debat al meu company perquè jo no em vull menjar la
seva intervenció, i en un principi els he de dir que, bé, encara
ens queda un altre debat i estic segura que encara sortiran
qüestions, i no és només aquest debat, tenim molts més debats
de pressupostos, molts més debats en Comissió d’Educació, i al
final de legislatura és quan es podrà fer un balanç real de tot el
que s’ha fet o s’ha deixat de fer.

Per tant moltes gràcies, Sr. President. No vull esgotar el meu
temps.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Torres. Passarem a la votació
de les esmenes parcials a la secció 13, Educació i Universitats.

En primer lloc, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I passam, si cap grup no demana votació
separada, a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam, també si cap grup no demana votació
separada, a la votació conjunta de les esmenes de la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del diputat no adscrit Sr. Pastor i Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I passarem al següent debat, acabat aquest, que crec
que hi ha canvis de diputats i diputades. Donarem tres minuts de
recés perquè es faci el canvi..., i de lletrada també.

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

EL SR. PRESIDENT:

Reprendríem, si els pareix bé. En primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra substitueix Carlos Veramendi.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz, Santiago Tadeo.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Carolina Torres,  Fernando Rubio.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Óscar Fidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Debat número 8, de globalitat, agrupació de la secció
tretzena, de cultura, joventut i SOIB, amb les seccions i entitats
afins. 

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista a la
secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats; al
programa 455A, cultura i política lingüística, esmenes 9773,
9779, 9785, 9787, 9764, 9763, 9772, 9786, 9790, 98 i 65. A la
secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears; al programa
322D, foment i gestió de l’ocupació a les Illes Balears, esmenes
9742, 9743, 98991, 9746, 9748, 9749, 9754, 9735, 9741 i 9733.

Les esmenes del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca a la secció 13, Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats; al programa 323A, protecció
i foment de la integració i foment de la participació social de la
joventut, 10104, 10106; al programa 455A, cultura i política
lingüística, 10054, 10055, 10056 i 10058. A la secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears; al programa 322D, foment i
gestió de l’ocupació a les Illes Balears, esmenes 10057, 10188,
10187, 10185 i 10186.

Les esmenes de la diputada no adscrita, Margalida Font i
Aguiló, a la secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats; al programa 455A, cultura i política lingüística,
esmena 10210. A la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears; al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació a les
Illes Balears, esmena 10230.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Barceló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de passar a la defensa
en el seu conjunt de les esmenes presentades pel Grup Socialista
voldríem assenyalar, perquè quedin defensades en els seus
termes, dues esmenes de la diputada no adscrita Margalida Font
i Aguiló, la 10211 i la 10230, que queden defensades en els seus
termes.

Passam al que fa referència, hi ha dos blocs, a totes les
esmenes lligades a la cultura, a la normalització lingüística i, en
primer lloc, voldríem corregir in voce un error de transcripció
a l’esmena 9786 que diu “aportació a la Fundació de Menorca”,
quan hauria de dir, “aportació a la Fundació de l’Enciclopèdia
de Menorca”. 

Hem prioritzat les esmenes adreçades, dins aquest camp, a
la política lingüística perquè aquesta matèria ha estat eliminada
totalment dels pressuposts de 2013. Per això, hem fet tres
esmenes, una lligada a la creació del programa del foment de la
llengua catalana per substituir el que era el COFUC, que ara ha
desaparegut, l’esmena 9773; una altra, el retorn del Govern a
l’Institut Ramon Llull, l’esmena 9779, i finalment, una tercera,
per aportar mesures per a la normalització lingüística de
Formentera, la 9865, que necessita d’un impuls en aquesta
matèria per la seva idiosincràsia. 

Altres esmenes que lliguen sobretot a l’àrea de cultura, cal
remarcar les que fan referència als museus de les Illes Balears,
especialment de Menorca i d’Eivissa. 

Finalment, el Museu del Puig des Molins obrirà les seves
portes, de la qual cosa ens alegram. Han estat catorze anys per
fer una reforma, però encara ens queda el Museu Arqueològic,
no és possible fer, per tant, avui un esforç entre tots i aprovar
una partida necessària perquè Eivissa pugui fer una bona oferta
cultural sustentada en els dos museus més importants que en
aquest sentit tenen des de la nostra illa?

A partir d’aquí, per tant, que els museus d’Eivissa, de
Menorca i de Formentera també voldríem destacar l’esmena
lligada a difondre la figura de Marià Villangómez a totes
aquestes illes, i dues esmenes també lligades a completar
partides destinades a la Fundació de l’Òpera, la 9787, i una altra
per crear una específica per a la Fundació de l’Enciclopèdia de
Menorca, la 9786. En totes dues la participació del Govern de
les Illes Balears evidentment és important. 

Per tant, en aquest sentit, i dins aquest marc volem destacar
les partides lligades a museus, les partides lligades a tots els
programes de normalització lingüística en els quals -repetim- és
urgent actuar davant la no actuació, constatada i comprovada,
per part del Govern de les Illes Balears, cosa que creim
totalment improcedent, incorrecte. Per tant, demanam una
reconsideració per part del Partit Popular.

Passam a les esmenes lligades als programes del SOIB. Aquí
hem d’assenyalar i hem de fer una primera constatació, uns
programes en matèria de polítiques actives d’ocupació que
baixen un 32,5%, aquesta és la baixada dels programes del
SOIB, en uns moments on la destrucció d’ocupació s’accelera
i on, per tant, és necessari més que mai amb un atur lligat als
aturats de llarga durada que ja superen el 32% dels aturats de les
Illes Balears, on tenim una situació d’atur estructural que és
molt difícil que entri al mercat laboral sense que hi hagi els
instruments necessaris per al seu reciclatge, pensem que el
voltant del 30% dels aturats no tenen titulació bàsica. Per tant,
en aquest sentit és més important que mai fer un esforç perquè
en sortir de la crisi estiguem molt millor preparats, apostem, per
tant, per la formació i per ajudar prioritàriament en aquests
moments les persones que queden al marge de tota oportunitat
avui, però també de tota oportunitat demà. 

A més d’aquesta baixada del recursos del SOIB genèrica i
que no cobreix les necessitats d’ajudar a recuperar possibilitats
d’ocupació en aquest component d’atur de llarga durada, de
baixa formació, de gent jove, evidentment també ens preocupa
molt el repartiment territorial d’aquest pressupost. Pensem que
si el pressupost del SOIB cau un 32,5% l’única garantia que
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teníem que les polítiques actives arribessin a tots els indrets del
territori de les Illes Balears era la cooperació amb els
ajuntaments i amb els consells. Què ens trobam? Que les
aportacions del SOIB en els ajuntaments cauen un 67% i que les
aportacions del SOIB en els consells baixen un 80,9%. Per tant,
això no dóna garantia que els pocs recursos que li queden al
SOIB arribin en igualtat d’oportunitat a tots els ciutadans,
visquin on visquin, de la nostra comunitat autònoma. 

Per tant, les esmenes que presentam van lligades, per una
banda, a corregir el dèficit en polítiques actives d’ocupació i,
per altra banda, van a corregir-lo en el sentit de donar suport a
programes que amb els consells insulars i amb els ajuntaments
ens permetin -repetesc- garantir aquesta igualtat d’oportunitats
en tot el territori de les nostres illes.

A partir d’aquí, a més, d’una esmena a la totalitat, hi ha
esmenes lligades a millorar projectes i programes que necessiten
recursos per al seu funcionament com són els centres nacionals
de referència, el de la mar i el de turisme, que funcionen en
aquests moments, tot el que suposa de programes, d’incrementar
recursos per a formació i per a orientació. Pensem que l’Estat ha
suprimit el programa extraordinari de formació, d’orientació,
enguany, és a dir, el Govern no podrà complir donar cobertura
d’orientació als aturats de la nostra comunitat, desapareix un
programa de 900.000 euros de recursos provinents de l’Estat.
Per tant, hi ha un compromís aprovat per plenari amb el suport
de tothom que havien d’arribar els orientadors a cobrir el 60%
dels aturats d’aquesta comunitat autònoma que és impossible
que es compleixi si no s’incrementen les partides
pressupostàries.

Evidentment, recuperar, restituir els programes que es
realitzaven de formació i d’orientació lligats als colAlectius amb
més dificultats d’inserció que gestionaven els consells insulars,
programes lligats a la formació amb alternança per a joves
aturats que puguin reincorporar-se en el sistema educatiu -
repetim-, són de màxima preocupació els joves que tenim
aturats, que ja tenen càrregues familiars i que no compten amb
la formació bàsica mínima per tirar endavant i accedir fins i tot
a la formació professional. Per tant, en aquest sentit és clau
aquest treball. Evidentment, per tot això i per impulsar el
desenvolupament de les activitats econòmiques, tot el programa
d’agents de desenvolupament local, que també són programes
que han desaparegut, i és importantíssim donar cobertura a les
persones que han esgotat les prestacions, que amb la retirada
dels subsidis per part de l’Estat la situació pot ser dramàtica i,
per tant, creim importantíssim recuperar programes
extraordinaris de contractació de persones aturades que han
esgotat prestacions, que tenen una difícil integració laboral a
través tant del sector públic de les Illes Balears, record que
aquesta era una proposta del Partit Popular a l’anterior
legislatura, que es netegin boscs, per exemple, amb programes
de suport a les persones aturades, propostes del Partit Popular
que les vàrem donar contingut des d’un govern progressista i
que en aquest moment el mateix Partit Popular fa desaparèixer,
fer-ho a través del sector públic del Govern com fer-ho també
des dels ajuntaments. Com hem dit, garantir el servei
d’orientació laboral i recuperar el servei d’intermediació
laboral. És un programa que permetria recuperar o ocupar llocs
de feina que es creen en temporada turística per als aturats de la
nostra comunitat autònoma si hi hagués un servei
d’intermediació. Es va començar aquest servei, es varen signar

acords amb les empreses, enguany, quants de convenis han
signat amb les empreses?, cap?, han deixat caure tots els
convenis d’intermediació?, és més rendible contractar becaris
dels països de l’Est? Això és el que permetria evitar. Per tant,
creim que és important poder-ho recuperar.

Aquestes són fonamentalment les partides, les propostes on
oferim tota la capacitat d’acord i de negociació perquè algunes,
sigui en concepte o sigui en quantia, es puguin negociar i tirar
endavant. Simplement constatam que els recursos no és possible
que baixin un 32%, molt més que la mitjana del pressupost, en
la situació laboral que vivim i amb la previsió de la que viurem
l’any que ve amb la dura retallada de prestacions i de subsidis.
Per tant, és una responsabilitat de tots l’atur, creim que és
prioritari i aquestes són les propostes que des del Grup
Socialista hem presentat.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el Sr. Alorda té
la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Una primera, no he pogut escoltar el
primer bloc d’esmenes i tampoc en aquest segon l’esmena
10089, que és a la secció 13, sobre la creació d’un programa de
política lingüística, és l’esmena 49 del nostre grup, i voldria,
crec que li correspon en aquest debat perquè precisament és del
contingut de política lingüística, que ho tengui present perquè
per qualque banda hi ha d’haver aquesta esmena, ja li passaré,
li he mostrat a la lletrada i està dins el seguiment, no l’ha citada.
Bé, en tot cas, perquè no hi hagi dubtes a l’hora de la votació.

Bé, dins aquest bloc començam amb una esmena molt
senzilla en el tema de joventut. La Sra. Torres ens deia a
l’anterior debat que per poder fer gestos un dels grans
problemes que tenia el Grup Popular era la situació econòmica.
Nosaltres ara aquí n’hi mostram un, per exemple, que per a
nosaltres seria un detall i que no serà pels doblers si es perd,
com són aquests 25.000 euros per al Consell de la Joventut. És
evident que és una altra qüestió la que podria dur a no votar
aquesta esmena, però sí que seria d’aquests exemples que
posàvem a l’anterior debat d’apunts on un pot fer una aportació
dins un debat de pressuposts sense fer caure cap govern ni que
representi cap daltabaix per a ningú, és la participació i la
influència dels distints grups forjar alguna cosa des de la
participació institucional.
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Li apunt ja que hi ha hagut aquest debat anterior, jo no sé si
el Sr. Alejandro hi era, i veure si podríem tenir, per exemple,
perquè crec que és un exemple possible d’aquests gestos que jo
posava com a exemple.

En el cas del manteniment del casal de joves tampoc no és
cap quantitat important i és cert que s’hauria de fer aquest
suport perquè moltes de les polítiques dels joves s’han de fer a
través dels ajuntaments o s’han de fer a través d’altres entitats
i se’ls ha de donar aquest suport, però bé ja, en tot cas,
depassaria un poc aquesta situació.

Respecte dels temes de política lingüística, ja he dit que
nosaltres l’hem reunida en aquesta 10089, crear tot un programa
on duim també el retorn a l’Institut Ramon Llull on hi aportam
alguns doblers per poder fer política lingüística, és una
obligació del Govern fer política lingüística, no és una
obligació, diguem-ne, de programa electoral, és que és una
obligació jurídica establerta en el propi estatut, establerta per
distinta normativa, per la Llei de normalització lingüística, i que
és més lògic que aquests objectius estatutaris o objectius
centrals, per tant, de l’acció de qualsevol govern que hi hagi a
les Illes Balears tenguin un programa en el qual responguin,
imputin aquest mena d’actuació.

Sabem que aquest és un debat difícil en aquesta legislatura
que ha fet de la lluita contra la llengua catalana doncs un dels
seus leitmotiv i justificacions i bandera, però crec que s’ho
haurien de replantejar fins i tot, com a mínim, a nivell estètic,
formal, perquè per complir amb una obligació estatutària doncs
es crea una partida i un programa a nivell pressupostari en el
quals es pengen les distintes activitats que es fan. Només els
deman, per favor, que no imputin les campanyes contra la
llengua catalana en aquest programa, en tot cas l’apuntin a un
altre perquè això ja seria realment un poc absurd.

Respecte de cultura jo crec que tots, i n’hem parlat en altres
ocasions, hem d’entonar un mea culpa de la magror de les
polítiques culturals que tenen les Illes Balears per la seva
potència patrimonial, per la seva potència com a capital turística
o com a potència turística de caràcter mediterrani, jo diria fins
i tot mundial, no aposta prou per aquest patrimoni, per aquest
atractiu, d’enrere, jo diria de sempre, llevat de qualque anècdota
en un moment puntual d’una inversió important, en general falta
aquesta empenta. És un moment difícil per fer-la però crec que
els gestors hi han de ser, no podem tenir uns museus
depauperats com els que tenim, que fins i tot quan obren és que
els va just comprar el material, és una qüestió realment trista,
mantenint com té l’Estat espanyol unes sales importants amb
uns patrimonis importants, que n’han fet i en fan bandera;
nosaltres a les Illes Balears també ho hauríem de tenir.

Nosaltres hem fet esmenes molt simples, la veritat és que
molt modestes, als distints museus de les Illes: el Puig dels
Molins, el Museu de Mallorca, el Museu Arqueològic d’Eivissa,
senzillament per apuntar com a mínim que hi pugui haver
activitats, que hi pugui haver alguna cosa. Ens agradaria poder
fer alguna transacció en aquest sentit.

Les subvencions en matèria cultura també han quedat sota
zero, justament les grans subvencions que es poden mantenir en
altres aspectes, pens ara per exemple que en agricultura no; en
canvi es fa bandera del desmantellament de tot el món cultural,
dins la indústria cultural, se’n braveja i jo crec que no és motiu,
francament, per estar-ne orgullosos sinó al revés, crec que hem
de fer el que fa tothom arreu del món, que és donar suport a les
entitats culturals i a la gent que crea aquesta densitat cultural en
el país.

També el tema del SOIB jo crec que és complicat, en aquest
debat mesclar el SOIB amb cultura i amb joventut. Hem de
reconèixer que en tema de formació professional tenia algun
sentit, i amb educació, però realment se’ns entra un debat dins
un altre amb molta dificultat. Compartim moltes de les
reflexions que ja ha fet el Grup Socialista. Resulta
incomprensible, amb la situació d’atur tan dramàtica i que
esdevé un dels grans problemes que tenim a les Illes Balears,
per no dir el problema, i sortir de la crisi, els dos grans reptes
que tenim en aquest moment i evidentment van junts, i que amb
aquest repte que es té es baixi més un 30% el pressupost del
SOIB esdevé incomprensible. 

En aquest cas concret nosaltres també hem fet esment a uns
apunts que també ja havia apuntat la Sra. Barceló respecte de
com han quedat ignorada i negligida la participació
d’ajuntaments i consells en aquests fons, bàsicament també fons
que són aliens a la mateixa tresoreria de..., bé, a la tresoreria no,
però als fons propis de la comunitat autònoma, i que no en
participen com n’havien participat en altres moments, i que
certament això allunya del veritable usuari i de la
territorialització racional i justa que garantia aquesta
participació de totes les institucions. Les baixades són
espectaculars i per tant nosaltres advocam per recuperar-ne.
N’hem fet algunes amb contractació de la població amb risc
d’exclusió, en la línia que allò que vol la gent que està a l’atur
és fer feina, la gent que s’apunta a fer feina el que vol és fer
feina, el que vol és que se li ofereixi treball. És evident que el
que voldríem és que s’inserís dins el mercat laboral general,
però com a mínim que hi hagi un apunt, una possibilitat, un
trampolí per part de l’administració que també li garanteixi
feina, que no hagin de ser tot evidentment subsidis,
subvencions, ajudes, sinó feina, feina que és per tant un dels
programes que trobam que eren interessants i que queden molt
damnificats en aquest pressupost.

Són també en altres tasques de polítiques actives,
d’ocupació, algunes de les campanyes i de la distribució entre
empreses privades i administració pública que han funcionat,
que havien donat resultats i que amb aquests pressupostos
quedaran també en escac, i per tant defensam que millori la seva
aportació. 

Les aportacions vénen moltes de substitució, d’afectació o
de fer un esforç respecte dels interessos que s’havien de pagar
dins enguany, però creim que el que no podem és eliminar les
polítiques de joventut, minar encara més les polítiques culturals
i fer una baixa tan notòria de les polítiques de treball.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Abans de passar a la següent
intervenció li he de dir que l’esmena 10089 ha estat tractada i
votada en el bloc anterior, estava en el bloc anterior. Ara ens ho
hem mirat i a la secció 13 hi havia l’esmena.

Molt bé, passam a la diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló,
que no hi és. I en el torn en contra pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero
agradecer a los portavoces del Partido Socialista y del PSM
digamos el tono del debate, aunque del fondo no podemos
compartir nuestro grupo muchas de las cosas que se han
comentado.

Una vez analizadas las enmiendas del bloque de juventud,
cultura y SOIB nuestro grupo en principio no les va a dar
apoyo; digo en principio porque, bueno, luego hay que ver
algunas cuestiones y ver lo que pueda suceder la semana que
viene en el pleno, ya que muchas enmiendas son de partidas que
ya figuran en los propios presupuestos, otras son cuestiones del
pasado y en momentos de la situación económica es difícil
poder abordar, y otras también son de adición, es decir de
dotación de más recursos económicos. 

Me gustaría también, como antes también se ha comentado
en otro debate, hablar un poco del contexto social en el que nos
estamos moviendo, porque el contexto social y económico en el
que nos movemos puede condicionar el poder apoyar o no esas
enmiendas, y por lo tanto creo que es importante mencionar el
punto de origen, el punto de partida con el que este gobierno
balear tiene que afrontar las cuentas públicas y por lo tanto
gestionar el dinero de todos los ciudadanos de esta comunidad
autónoma.

Como ustedes saben nuestra comunidad autónoma está
intentando salir a flote de la situación económica heredada, una
situación económica a la que ya se ha tenido que hacer frente,
como ustedes saben, a 6.000 millones de euros de deuda, entre
los cuales también hay 1.000 millones de euros pendientes de
pago a proveedores. Entiendo que no quieran hablar de esas
cifras, y podrán decir que el Gobierno lleva un año gobernando
o un año y medio gobernando y que tiene que mirar hacia el
futuro, pero se tiene que saber que esa herencia, fruto de su
gestión, hace que el Govern tenga que priorizar acciones y
condicione actuaciones del presente. Cuando uno mira alguna
de sus enmiendas uno se pregunta por qué todo lo que proponen
no lo hicieron antes, cuando la deuda era menor. Ustedes deben
de saber, que ustedes han gestionado, que no es lo mismo
gestionar una comunidad autónoma con una deuda de 1.500
millones de euros, como se la dejó el Partido Popular en el año
2007, que gestionar una comunidad autónoma con 6.000
millones de euros, que fue la deuda que ustedes dejaron hace un
año y medio, en el 2011.

Una vez analizado el contexto social y económico en el que
nos movemos y condiciona la postura negativa de nuestro grupo
a las propuestas, y tengo que decir que muchas me gustaría
poder aprobarlas pero la situación económica es la que es, me
centraría en primer lugar en los programas de juventud, el
323A, de protección y fomento de la integración de la juventud,
es decir, el Partido Socialista no ha mencionado nada de
juventud; no sé si es que está de acuerdo o no con los
presupuestos en materia de juventud, no sé la alternativa, pero
sí me gustaría centrarme en las dos enmiendas que ha
presentado el PSM al respecto. 

En la número 64 proponen que al Consell de la Juventud se
le dote de una partida de 25.000 euros. Yo le recuerdo a usted
que el Consejo de la Juventud se suprimió por decreto ley, y a
parte creo que tampoco estaría bien al menos comentar en esta
comisión la deuda contraída que tenía Administraciones
Públicas la anterior legislatura con el Consejo de la Juventud, es
decir, mucho apoyar y poco pagar en materia del Consejo de la
Juventud. 

Por otro lado, cuando ustedes hablan de la número 66,
mantenimiento de casals de joves, a mi particularmente, que
soy un gran defensor de las políticas de juventud, me encantaría
que se pudiese dotar -y se lo digo con toda la confianza-, me
encantaría que se pudiese dotar una partida para destinar a
casals de jóvenes, pero en la situación económica que hay no és
posible.

Vaya por delante que este govern cree en los jóvenes y
apuesta con recursos en políticas de juventud, aunque la
situación económica es la que es, pero los ajustes no impedirán
que se ejecuten acciones previstas en los presupuestos tanto por
parte de la Dirección General de Juventud como por parte del
Eix Jove. La política de juventud, como ustedes saben, he de
decirles que tiene un carácter transversal y que hay acciones que
no sólo están previstas en el Eix Jove sino que también están
contempladas en el resto de presupuestos de consellerias.
Cuando hablamos de política de vivienda pues en la partida de
la conselleria del Sr. Gabriel Company hay acciones en materia
de vivienda; cuando hablamos de diferentes acciones pues..., es
decir, la juventud y las políticas de juventud tienen que tener esa
vertiente transversal, no como un departamento estanco.

Aun así en el departamento de la Dirección General de
Juventud del que hoy estamos hablando se contempla la partida
de mantenimiento de algunas de las instalaciones juveniles que
dependen del Govern balear o de los consells insulars en el caso
de que esté transferida, como puede ser el caso de Menorca, que
la competencia está transferida, y se apuesta también por el
Carnet Jove, que tiene por objeto promocionar el acceso de los
jóvenes a diferentes servicios; se apuesta por cursos de idiomas
en el extranjero, un tema muy importante no sólo para jóvenes
sino también para..., digamos de carácter júnior; se mantienen
los campamentos de verano, se sigue apostando por el art jove,
entre otras actuaciones. Ustedes esto lo podrán ver contemplado
en los presupuestos de la comunidad autónoma y en la memoria,
que habla, concretamente en el apartado 323A, de protección
del fomento y la integración de la juventud.
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En materia de cultura y política lingüística, en lo que se
refiere al programa 455A, como ya explicó el conseller en esta
misma comisión, hace varias semanas se ha hecho un
importante esfuerzo, y así queda contemplado en el presupuesto
en materia de política lingüística o mantenimiento de museos.
Antes ha dicho aquí que en materia lingüística el Gobierno
balear no había hecho prácticamente nada o que no había nada
en los presupuestos. Si ustedes cogen la página 245 del
presupuesto de 2013 habla de una serie de acciones en materia
de política lingüística; por lo tanto no es verdad que no se haya
hecho nada en política lingüística; a lo mejor no se hace lo que
ustedes pretenden que se haga, pero sí que hay acciones en
materia de política lingüística. 

He de decirle que se apuesta por el Institut d’Estudis
Baleàrics. Existe el compromiso económico y los consorcios de
que el Govern forma parte, como es el Castell Sant Carles o el
Museo Militar de Menorca. Se incrementa la partida de la
Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares de 1,8 millones de
euros a 2,2, ya lo explicó el conseller en la anterior comisión,
cuando vino a explicar los presupuestos. Por otro lado el
compromiso también queda reflejado en las fundaciones como
Es Baluard, la Fundación del Teatre del Mar o la Fundación
menorquina de la ópera. Es decir, a las enmiendas que se
presentan, por tanto, no les vamos a dar apoyo porque ya
muchas de estas cuestiones de que ustedes hablan ya están
reflejadas.

La del PSOE, la número 75, referente a lo que hace
referencia -del Partido Socialista- al Instituto Ramón Llull, no
podemos darle apoyo, como ya saben, por la situación
económica actual, y como ustedes saben ya el Institut d’Estudis
Baleàrics asumirá sus funciones, cuando no hay que duplicar
funciones, es decir, si ya hay una institución que lo está
haciendo, ¿por qué gastar mucho más dinero?

En lo que hace referencia a política lingüística he explicado
que me remito a lo que dicen los propios presupuestos. La
número 81 del Partido Socialista -no hablo del registro de
entrada sino de la enmienda en si- la número 81 del Partido
Socialista respecto a la transferencia del consorcio militar de
Menorca, ya está contemplada, que es la misma partida que
había en 2012. Al igual que la número 83, que ya figura la
asignación de la Fundación menorquina de la ópera.

Luego me gustaría que me aclarasen..., bueno, ya me han
aclarado la número (...) del Partido Socialista, que hablaban de
la Fundación de Menorca; la estudiaremos, la que es referente
a la Enciclopedia de Menorca, que no tenemos constancia a que
fundación se refería, por lo tanto ya está aclarado el tema.

Respecto a la enmienda del PSM número 14, para permitir
actividades del Museo Puig dels Molins, he de decirles que las
actividades ya se encuentran previstas en las partidas
presupuestarias de los capítulos 2 i 4; igual que la enmienda
número 15, también del PSM, respecto a las actividades del
Museo de Mallorca. 

Otras acciones, otras enmiendas, pues en los términos que he
comentado en mi intervención, o porque ya están reflejadas o
porque la situación económica es la que es, no les podemos dar
apoyo. También me gustaría comentar que se ha hecho especial
hincapié en actuaciones en algún tipo de museos, como el
Museo Arqueológico de Ibiza, y ustedes tienen que saber que
ése es un tema de competencia estatal, o mejor dicho de
titularidad estatal, y en todo caso entendemos que es el Estado
quien debe acometer esa serie de actuaciones y no cargar esa
cuantía sobre otras administraciones, en este caso sobre la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Por último, y no por ello menos importante, respecto al
SOIB, en el programa 322, del fomento y la gestión de la
ocupación de las Islas Baleares, se ha de destacar sin duda el
compromiso de este govern en la lucha contra el desempleo y en
la apuesta por la formación. El Sr. Conseller dijo hace unas
semanas que próximamente habría una serie de actuaciones para
colectivos especialmente vulnerables, como por ejemplo en el
último Consell de Govern se aprobó destinar 1,25 millones de
euros en acciones formativas para parados. Es decir, insisto,
acciones hay, a lo mejor no hay todas las que nos gustaría o a lo
mejor no hay las acciones que le gustaría a la oposición, pero
por eso unos partidos están en la oposición y por eso otros están
en el gobierno, y en el gobierno hay que tomar decisiones. A lo
mejor no son las mismas pero, bueno, lo ideal es que fuesen más
acciones pero la situación económica es la que es.

Respecto a las enmiendas presentadas tampoco podemos
darles apoyo, en cuanto al SOIB, ya que como ustedes saben los
principales ingresos que tiene el SOIB muchos provienen del
Gobierno central. La situación del Gobierno central también es
complicada, pero eso no significa que este govern insista y siga
apoyando políticas en materia de desempleo. 

Por otro lado las políticas activas de ocupación reflejadas en
el presupuesto se elaboran en función -y usted que fue
consellera de Trabajo lo sabe perfectamente- en función de las
aportaciones del Estado a través de la Conferencia sectorial de
ocupación y asuntos laborales, y los esfuerzos se hacen y se
harán pese a las dificultades económicas, pero también hay que
ser realistas con las iniciativas que se presentan y la coyuntura
económica que he expuesto al principio de mi intervención.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. I en torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Barceló, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, bàsicament i una prèvia, no? Evidentment la situació
econòmica és molt difícil, la situació d’aquesta comunitat
autònoma encara ho és més, i ens parla d’herència. A mi
m’agradaria, per exemple, que constés; hi ha alguna partida, una
per exemple, de 20 milions d’euros d’inversions
territorialitzades que són per pagar les autopistes d’Eivissa. No
sé ni tan sols si Eivissa hi estava gaire d’acord, i que fins i tot en
aquest moment són inundables, i són 20 milions d’euros que
estan en el pressupost enguany, enguany. Aquesta és una
herència, evidentment, però ens hauríem de fer mirar de qui.
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Amb 20 milions d’euros quanta política a favor de l’ocupació
podríem fer? 

Per tant, herències, sí, tenim molta història tots darrere, i ben
segur uns més que els altres, però crec que en aquest moment
estam amb un pressupost i hauríem de ser capaços de, com
prioritzam amb el que tenim, tirar endavant. I si els pressupostos
baixen un 3% idò no és lògic que les polítiques d’ocupació
baixin un 32%, quan deim que és el principal problema que
tenim. I és cert que són recursos fonamental que vénen de
l’Estat i s’hi sumen els recursos propis. Ara només es gestionen
els pocs recursos que arriben de l’Estat. Emperò escolti, vostè
en pot posar, eh?, el Govern en pot posar, té el deure de posar-
ne perquè és una competència pròpia.

Per tant en aquest sentit entenc perfectament que és molt
complicat, però si ens creim que l’ocupació és una prioritat no
té sentit que sigui dels capítols que més baixen de tot el Govern.
Açò no té sentit.

I és cert que es poden fer polítiques sense recursos, però
sense recursos econòmics, sense compromís econòmic es fa
bastant difícil. 

I he d’assenyalar també una referència: nosaltres hem cregut
que per a la gent jove una de les màximes preocupacions i
prioritats és la política dels joves lligada a l’atur, i hi ha
esmenes, eh? Segurament l’esmena més important que hem
presentat dins el capítol d’ocupació és per a la gent jove, per a
la gent jove que evidentment necessita d’oportunitats per anar
treballant. Per tant en aquest sentit estaria bé que per als joves,
que són les generacions futures que vindran, hi hagués algun
programa per a gent jove i formació que en aquest moment,
repetim, no hi és, i sembla que tampoc no acceptaran. Per tant
el Carnet Jove ben segur que és molt important, les polítiques
d’atur en joves creim que també són molt importants. Açò són
les situacions que plantejam com a prioritat.

Lamentam, evidentment, que els discursos no s’ajustin
després als nombres, igual que passa amb la política de
normalització lingüística. Política lingüística, els objectius són
a la memòria; d’acord, sí, són a la memòria. I als nombres, que
hi és?, perquè la memòria estaria bé que casés amb els nombres,
però tal vegada és que no casen; ho escrivim a la memòria però
a l’hora de quantificar-ho, com quantifica i amb quina quantitat
quantifica aquest compromís que està escrit a les memòries? Per
tant no ens embullem, estam parlant de compromisos
comptables, específics, pressupostaris, i en política lingüística
evidentment no hi són. I com molt bé ha recordat el Sr. Alorda
no és una qüestió voluntària, és una obligació estatutària, encara
que també ja estam constatant per tots els indrets que les
obligacions estatutàries tampoc no vam massa amb la voluntat
del mateix Partit Popular.

Per tant, en si, crec que lamentam i intentarem que d’aquí als
pressuposts algunes esmenes s’aprovin, algunes respostes
específiques i concretes, el Museu Militar de Menorca, és cert
que hi ha una partida, però no en aquest sentit la diferència entre
el Museu Militar de Mallorca i el de Menorca, no justifica per
res tanta diferència, en aquest cas, per què no ho podem
incrementar un poc i equilibrar-ho un poc, Sr. Diputat? Hi ha
coses que es justifiquen i hi ha coses que bé, no es justifiquen
tant, són preguntes que també els podem explicar o assenyalar.

Per tant, mantenim aquestes esmenes, agrairíem evidentment
el plantejament que la l’Enciclopèdia de Menorca pogués
disposar amb el suport del Govern i per tant, acceptar les nostres
esmenes, però sobretot repetim la no acceptació de les esmenes
lligades a l’àmbit d’ocupació posa en una situació molt difícil
la recuperació econòmica d’aquesta comunitat, perquè perdrem
molta gent pel camí i no aprofitam el capital humà que per a un
país és el més important que té.

Repetim: el 30% de l’atur que tenim és gent que no té els
estudis bàsics. Per això, és clau afrontar formació. No ho podem
fer només des de la centralitat de Palma, s’ha de fer amb la
cooperació dels consells i dels ajuntaments. Per tant, menys
sentit té que els recursos dels consells en aquest àmbit caiguin
un 80% i els dels ajuntaments un 76%.

Per tant, els recursos difícilment arribaran, per tant, són
injusts amb el principal problema que té aquesta comunitat
autònoma i també -repetim- amb el repartiment i amb la igualtat
d’oportunitats que donam als ciutadans al llarg del territori i
sobretot són molt injusts amb els joves, precisament perquè, de
joves i d’ocupació, és el que aquests pressuposts no preveuen en
absolut i per tant, esperem que reconsiderin el seu
posicionament amb una situació difícil econòmicament, amb
moltes herències que evidentment patim, aguantam i -repetim-
el més important és treballar per superar-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Sr. Alorda, té
la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, també volem apuntar
que votarem totes les esmenes, la 10089 li agrairé que de cara
a ple passi en aquest debat en comptes de l’anterior per
coherència i ja en tot cas la donam per votada.

Respecte del Sr. Sanz, només vull apuntar que crec que
podem repetir tots els debats aquí, no passi gens de pena que ens
agrada tenir-los, trob que són repetitius i que fugen del debat,
però jo, que un dels motius és el saqueig de les arques públiques
que va fer el Partit Popular, en podem parlar cada dia, jo, avui,
n’hi he parlat perquè no tenim president. Crec que avui em centr
en aquest tema, però podem parlar del que vostè vulgui, no dels
20 milions d’Eivissa, dels 30 milions que estan en aquests
pressuposts cada any fins a l’any 2031 per al metro, perquè quan
em parlen d’aquest... de les dificultats, jo li parlo de coses molt
concretes, de 9 milions de direcció d’obra del Palma Arena, per
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parlar d’una cosa, direcció d’obra, 9 milions d’euros, etc.,
vostès ens parlen de minúcies o en parlen, diuen exemples
petits, silenciosos, en podem parlar tot el temps que vostè
vulgui, però és que és clar, justament tenim aquest bloc i jo
voldria parlar d’aquest bloc. 

Podria parlar de l’espoli de l’Estat, vostè el justifica. És a
dir, un dels grans problemes que tenim és l’espoli de l’Estat, es
mostra en totes les dades, tothom hi està d’acord, el Sr. Bauzá
i tot diu que els pressuposts són contra les Illes Balears i vostè
ara aquí, en treball, l’única referència que hi fa és justificativa!
Podem parlar d’això. 

Ara vostè desfogui’s, algun dia en algun moment hauríem de
parlar de les esmenes i del debat que tenim davant, però no passi
pena, si creu que el que hem de fer en tots els debats és parlar
d’aquests temes, no passi pena que per nosaltres en podem
parlar tot el temps que vostès vulguin, però crec que avorrim els
que són fora d’aquesta sala, crec, és la meva percepció, però
evidentment, vostès marquen també el debat i del que s’ha de
parlar i nosaltres hi serem, nosaltres no retrocedim, no
retrocedim de cap debat.

Tornant intentar apuntar el tema pel qual som aquí. Jo el que
li volia fer veure és que han estat molt modestes, les esmenes,
precisament per fer un esforç per intentar aproximar-se. No són
les esmenes que vostès presentaven que demanaven molta més
despesa que nosaltres perquè s’han creat una agenda..., un relat
de l’anterior legislatura que no té res a veure amb els debats de
pressupostos que tenguérem, però res a veure. Per tant, li feim
esmenes modestes, adequades al moment que vivim i demanam
també gestos, si en volem fer, si no en volen fer, no en facin!
Evidentment, un, dels gestos polítics, a la recuperació d’un
entorn de participació i de promoció de la joventut, que era el
Consell de la Joventut. 

El tema del manteniment dels casals, creu que no pot, però
li agradaria, aquest to, l’entenc. M’agradaria que fes un gest si
pot, si no pot... aquests tipus d’argument els entenc, és clar que
els entenc, els visquérem, tal vegada no de manera tan
aclaparadora i per tant, els conec i els he defensat en tribuna.
Per tant, sé perfectament de què em parla, ara estan tancant
l’alberg de Palma, estan tancant equipaments juvenils, per tant,
crec que això li hauria de preocupar.

En tema de política lingüística, és veritat que hi ha un
element, que trob que s’hi gasten molt pocs doblers per ser una
obligació del país en aquesta situació sociolingüística que vivim
i amb uns atacs importantíssims contra la oficialitat de la
llengua catalana, però llavors hi ha un gest polític que és que no
costa un cèntim, que és que hi hagi un programa, com sempre
hi havia hagut un programa en governs de tot ordre i de tot
tipus. Hi havia un programa de política lingüística, vostès
eliminen el programa.

Bé, això ja no són doblers, això és un pur missatge, no hi ha
d’haver defensa a la política lingüística amb personalitat, amb
idea, com a una força, com tenen dos-cents programes dins
aquests pressuposts! No és que li demani res especialment
difícil.

(...) també m’ha sabut greu que em parlàs de la simfònica.
Nosaltres aquí no hem presentat la simfònica, per exemple,
perquè el Govern ha fet una petita ampliació que nosaltres
saludam, però és clar, no corregeix el que lleven les altres
administracions. El que ens havia dit el Sr. Bosch és que
l’aportació del Govern d’alguna manera salvaria la Simfònica,
però és que el que li ha llevat l’Ajuntament de Palma, torna
posar la Simfònica als peus dels lleons! 

Jo, ni li ho trec, Sr. Sanz, però és que vostè em treu un dels
actius de la política cultural del país que està realment en escac,
però en escac i mat. Veurem si el 2013 és capaç de sortir-se’n
amb aquesta aportació perquè no obtindrà el pressupost que
tenia el 2012 i el 2012 tots sabem el que ha representat i en quin
moment s’ha trobat la Simfònica, que ja el fet d’anar a
l’Auditòrium, al Principal ja té la seva... ja ha anat prenent
decisions, però crec que en aquest moment valdria la pena
salvar la Simfònica, i el Sr. Bosch ens havia dit que salvaria la
Simfònica assumint... hi ha hagut un increment, a posta no hem
fet l’esmena aquí, però certament si es desmenteix tota l’ajuda
de l’Ajuntament de Palma, queda molt mal dotada la Simfònica,
per dir-ne un, ara en la resta, per exemple dir que és una de les
obsessions, un dels temes centrals del Partit Popular el tema de
l’ocupació, el tema del SOIB quan el baixa un 30%, no sé si
preferiria que no li donàs tanta importància perquè... oblidi’l un
poc.

Ens diu que no seran... no estan fent els cursos als aturats
que voldríem perquè som a l’oposició i l’oposició vol unes
coses distintes, escolti!, faci el que fa, no n’hi qüestion cap,
només li dic que en faci més. Els que vostès vulguin, no li
qüestion ideològicament quins cursos fan. Ara em farà pensar
a veure què estan ensenyant als aturats, francament, perquè ni
m’havia passat pel cap qüestionar la formació ocupacional que
estaven fent, ara ho miraré i llegiré el llistat de cursos, perquè...
no ha estat aquesta, no era aquesta la proposta de la nostra
esmena. La nostra esmena és que en facin més, vostès!, vostès,
el Partit Popular, que en facin. Aquesta és la nostra
discrepància, que en fan insuficients. Per tant, no entenc per on
m’ha sortit que nosaltres qüestionàvem el que s’hi feia, sinó que
el que li proposam és que se’n facin més i que també hi hagi una
participació d’ajuntaments i de consells, com hi ha estat
tradicionalment, crec que ha estat positiva i útil i que hi ha estat
en tot tipus de governs i crec que era positiva i que s’hauria de
recuperar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica per part
del Grup Parlamentari Popular, Sr. Sanz, té la paraula per un
temps de cinc minuts.
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EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver... las carreteras
de Ibiza están, se utilizan, ustedes se endeudaban para pagar
gasto extraordinario, mejor dicho, para pagar gasto ordinario.
En 2009 más de 1.000 millones de euros de nueva deuda, el
67% de lo que estamos pagando actualmente a los bancos son
de préstamos firmados en su etapa. Creo que lecciones de deuda
y de gestión, pocas, pocas.

Que luego se hable también de que hay que poner partidas
en los presupuestos, sí, pero hay que pagarlas. Hay que
pagarlas, ¿no? Cuando el Partido Popular llegó a esta
comunidad autónoma ustedes debían 9,5 millones de euros -9,5
millones de euros- a consells i a ayuntamientos en materia del
SOIB. O sea, está muy bien ponerlo, pero hay que pagarlo.

Yo he dicho en mi intervención inicial que esos
presupuestos intentan ajustarse a la realidad. Si ustedes hacen
unos presupuestos para quedar bien, pero luego qui vengui
darrere que tanqui la barrera, que pague el que venga detrás,
bueno, como mucho..., con el discurso que hacen muchos de
izquierdas, que se hagan cosas y que paguen los jóvenes que
vienen detrás, que paguen. No, no, cuando se hace una cosa hay
que pagarla. Es decir, está muy bien ponerlo, pero yo prefiero
ser humilde y decir esto no se puede hacer que prometer cosas
que luego no se pueden cumplir. Allá cada uno con su
responsabilidad.

Por tanto, puedo entender que a ustedes los presupuestos no
les gusten, como mínimo hay presupuestos, pero en nuestra
opinión son los presupuestos que intentan ser austeros y con un
fuerte carácter social, es decir, 8 de cada 10 euros de esta
comunidad autónoma van a parar a sanidad y a educación, ¿que
podrían ser más? Sí, pero 8 de cada 10 euros de esta comunidad
autónoma van a parar a sanidad y a educación.

En el apartado educación, que es donde se engloba lo que
estamos debatiendo ahora, juventud, cultura y SOIB, se destinan
734 millones de euros, a lo que es el apartado de educación.
Esas tres áreas, que son juventud, cultura y SOIB, siguen siendo
una prioridad, pero es obvio -como he comentado en mi
intervención inicial- que la situación económica hace que
vengan menos ingresos, pues, del Estado ¡y es lo que hay! Es
decir, ¿que podemos ser más reivindicativos? Sí, pero...
Zapatero también dejó una buena deuda, ¿o no dejó una buena
deuda? Y si Zapatero deja una buena deuda, pues, haber
ahorrado, haber hecho mejor las cosas y no estaríamos cómo
estamos ahora y podríamos destinar más a casales juveniles, y
podríamos destinar más a formación y podríamos destinar más
(...), que es lo que hacían ustedes pero que no pagaban.

Aun así, quisiera decir que el SOIB destina 37,5 millones de
euros, es verdad, son 18 millones de euros menos, claro, nos
gustaría destinar más, pero si el Estado no nos manda ese dinero
porque no tiene, porque se gastaron más de lo que ingresaban,
pues bueno, ahí está.

Pero aun así hay acciones que se están haciendo y que están
previstas y están cuantificadas: desarrollo de medidas de
formación, inclusión de colectivos más vulnerables en torno al
mercado laboral (...) lo he dicho hace un momento, es decir, en
el Consell de Govern se aprobó 1,25 millones de euros para
actuaciones de este tipo, consolidar el servicio de orientación
para ocupación y autoocupación, lucha contra el fraude y demás
objetivos que figuran en el presupuesto.

Por tanto, sí hay enmiendas que nos gustaría aceptar, pero
claro, todas las que tienen que ver con el tema del SOIB están
ligadas al dinero que te venga del Gobierno central y si el
Gobierno central está igual o peor que esta comunidad
autónoma fruto de esta gestión, pues qué vamos a hacer. Ya nos
gustaría que se destinase mucho más, pero es la realidad.

Respecto al tema de juventud, mire, Sr. Alorda, le voy a
hacer un ejemplo, usted ha hecho dos enmiendas, una sobre el
Consejo de la Juventud, que era la de 25.000 euros, y otra sobre
el Casal de Jóvenes, una partida para el mantenimiento del casal
de jóvenes que era de 150.000 euros. Cada hora, cada hora en
esta comunidad autónoma, este govern... o sea, todos los
ciudadanos de esta comunidad autónoma pagamos 90.000 euros
a los bancos. La suma de sus dos... mejor dicho, 25.000,
Consejo de la Juventud, y 150.000 que es el Casal de Jóvenes,
son 175.000 euros, dos horas de esta comisión nos hemos
gastado 180.000 euros, si no se hubiesen gastado ya tendríamos
inversión para el Casal de Jóvenes y tendríamos para al Consejo
de la Juventud. Pues esa es la realidad. 

Sí, es decir, hay que ponerlo en el presupuesto, sí, pero hay
que pagarlo. No... no, que paguen no, es decir, cuando vas a un
banco tienes que pagar intereses y tienes que pagarlo, es así.
Usted cuando tiene una hipoteca, tiene que pagarla y hay que
pagarla, lo siento. Nos gustaría tener más recursos para
formación, más recursos para juventud, más recursos para
política lingüística, pero la realidad económica es la que es.

Y ya, Sr. Presidente, acabo. Simplemente, decirle que
muchas enmiendas a lo mejor las puedo compartir, ¿por qué
no?, las puedo compartir, porqué ¿a quién no le gustaría que se
destinase más en política de juventud, en política de formación?,
pero como he dicho al principio las propuestas que se hacen a
un presupuesto, en mi opinión, bueno, como opinión de grupo
parlamentario, se tiene que hacer con los pies en la tierra, en el
contexto social en el que vivimos, contexto social por la
situación económica heredada. Si no tuviese esa situación
económica heredada, se podrían destinar más recursos, pero
claro, ustedes quieren que pongamos cosas para hacer los
mismo que hacían ustedes, es decir, no pagarlas. Pues no, hay
que pagarlas y si no pregúntele al Ayuntamiento de Maó, al
Ayuntamiento de Palma, al Ayuntamiento de Ibiza,
ayuntamiento de tal, cuánto dinero aun le sigue debiendo del
anterior mandato el SOIB. Contratemos AODL, sí, pero no se
pagan, paga el ayuntamiento y luego ya verá quien paga... que
luego pague el (...) del ayuntamiento y luego ya paga la
comunidad autónoma cuando pueda pagar. Eso no es la gestión,
eso creo que no es la gestión más adecuada para la comunidad
autónoma. 

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. 

Passam idò a la votació de les esmenes parcials a la secció
13, Cultura, Joventut i SOIB. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

Igualment, si cap grup no demana votació separada, passam
a la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

De la mateixa manera, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT: 

Idò moltes gràcies.

No havent-hi més assumptes a tractar, quedam citats aquesta
tarda, ja ho saben, a partir de les quatre de la tarda, per fer el
debat número 9.

Moltes gràcies i bon dia a tots.
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