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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, també vull demanar disculpes perquè sé que
donam pressa a la gent que ha de fer feina i ho entenc, però
nosaltres hem de ser tota la tarda aquí i llavors acabam molt
ajustats i ens retardam.

En primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions. 

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Jaume Fernández substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Marga Prohens, Antoni Camps.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló, Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Lourdes Aguiló.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas, Antoni Diéguez.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.

Passam a la compareixença de la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats per tal d’explicar els pressupostos de la
seva conselleria per a l’any 2014, escrit RGE núm. 12920/13.

Assisteix la Sra. Joana Maria Camps i Bosch, consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyada de la Sra.
Salvadora Ginard, secretaria general; el Sr. Guillem Estarellas,
secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats; el Sr.
Bartomeu Isern, director general de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans; la Sra. Isabel
Cerdá, directora general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional; el Sr. Miguel Deyá, director general

d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement; la Sra.
Francesca Ramis, directora del SOIB; la Sra. María José Frau,
directora d’IB Jove; el Sr. Antoni Vera, director de l’Institut
d’Estudis Baleàrics; el Sr. Mateu Suñer , gerent de l’IBISEC; la
Sra. Isabel Bonet, gerent de la Fundació per al Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears; el Sr. Josep
Gabriel Pomar, gerent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de
les Illes Balears, ESADIB; la Sra. Irene Durán, cap de gabinet
de la consellera, i la Sra. Patricio Moreno, cap de premsa de la
conselleria.

Té la paraula la Sra. Joana Maria Camps i Bosch per fer
l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputat.
Comparesc avui en aquesta comissió per presentar del Projecte
de llei de pressuposts, la part de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats per a l’any 2014.

Vull començar per exposar, com tots vostès coneixen, que
el mes de maig d’enguany es va fer una remodelació del Govern
i pel que fa a aquesta conselleria es varen reestructurar el seus
departaments i per açò resultarà un poc més complicat fer les
comparatives anuals, però intentaré a la meva exposició facilitar
les coses perquè vostès puguin seguir-me.

En primer lloc, i amb caràcter general, el pressupost de la
conselleria... -em senten millor ara?, molt bé-, en primer lloc -
com deia- i amb caràcter general, el pressupost de la conselleria
per a l’any 2014 és de 798.867.320 euros, és a dir, hi ha un
increment d’un 2,29% respecte del pressupost de l’any 2013 i
per tant, en números absoluts el pressupost de la nostra
conselleria té un increment de 17.871.321 euros respecte a l’any
2013.

Açò és conseqüència que s’incrementen diverses partides
molt significatives que al llarg de la meva exposició els
explicaré amb més profunditat. Per fer una foto fixa i resumida
els diré que d’aquests 798.867.320 euros de pressupost, es
destinaran 37.300.000 al SOIB; 12.932.649 a Cultura; 1.576.029
a Joventut, i 747.058.642 a Educació. Donades aquestes grans
xifres, primer em dedicaré a la darrera d’aquestes que és la més
grossa i és la d’Educació.

Així, el pressupost d’Educació destina el 84,6 a pagar els
professors tant de l’escola pública com de l’escola concertada,
així com les despeses de funcionament dels centres educatius
tant públics com concertats. És a dir, en números absoluts
destinam per tot açò un total de 631.952.341 euros. Per tant, la
resta de pressuposts que té aquesta conselleria, és a dir,
115.106.301 euros es destinen a la resta de qüestions que
explicaré al llarg de la meva intervenció.
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En resum, els vull dir que les necessitats és evident que són
infinites, però els recursos econòmics no ho són, per tant, hem
de prioritzar en tot aquest pressupost les actuacions on creim
que són més necessàries i importants. Com deim a Menorca,
amb aquest pressupost volem fer mil i cinc-cents.

Així mateix i com a línia general, aquesta conselleria està
compromesa amb l’equilibri pressupostari i, per tant, després
d’haver analitzat les diferents partides pressupostàries i les
seves oscilAlacions històriques, així com les derivades de la
reestructuració del sistema educatiu, crec que tenim, malgrat tot,
un pressupost que cobrirà les necessitats educatives per a l’any
2014 d’aquesta comunitat autònoma. També vull aclarir una
qüestió molt important, en aquesta conselleria no es destinarà ni
un euro ni es comprometran despeses que no tenguin cobertura
pressupostària, perquè de vegades és molt fàcil prometre i
després no pagar. Repetesc, aquest pressupost és realista i el que
en ell es diu es complirà i a més a més es pagarà.

Per concretar, els números més significatius d’aquests
pressuposts són la partida destinada, com els he comentat, a
personal docent de l’escola pública, que puja fins a 421.700.000
euros, el que representa un increment d’1,31% respecte de l’any
2013 i que en números absoluts representa un increment de
5.453.000 euros. Aquest increment ve donat per diverses
qüestions: per un lloc pels desdoblaments prevists, els quals ens
permetran donar un millor servei i disminuir ràtios; per donar
resposta a necessitats educatives especials i també per tirar
endavant la universalització del trilingüisme a tot el sistema
educatiu de Balears. Per tant, hem previst un increment
aproximat envoltant els 140, 200, respecte del 2013, un esforç
notable que creim que s’ha de tenir en compte.

En relació amb el capítol 2, es destina una partida total de
26.470.925 euros on trobam les despeses de funcionament de
centres educatius públics, dels quals destinam 8,5 milions, la
qual cosa representa un increment respecte del 2013 d’un 6,25,
és a dir, un augment de mig milió d’euros. A més, dins aquesta
partida també hi ha el transport escolar, amb una dotació
d’11.528.542 euros que representa un increment respecte del
2013 d’un 1,24%.

 A més, dins aquest capítol també s’hi contempla el
funcionament de tots els centres dependents de la conselleria, ja
siguin biblioteques, museus, consells escolars, etc.  

Com poden comprovar aquest capítol decreix en un 2,12
respecte d’enguany a causa que s’ha fet una important feina
d’estalvi econòmic en partides relatives per exemple a lloguers
de les dependències de la mateixa conselleria i als organismes
dependents, així com també hi ha prevista una centralització del
subministrament elèctric de tots els centres escolars públics que
paga la conselleria, mitjançant la contractació unificada del
servei a través de la central de contractació del Govern. Tot açò
implicarà un estalvi de 571.960 euros.

En relació amb el capítol 3, està pressupostat amb 4.760.231
euros, la qual cosa representa un increment del 6,90% respecte
d’enguany, i que es destinarà al pagament de despeses
financeres derivades dels préstecs que hi ha subscrits.

En relació amb el capítol 4, es destinen 235.118.127 euros,
d’aquesta quantitat 161.134.178 corresponen a sous de
professors i despeses de funcionament dels centres concertats,
el que suposa un increment d’un 2,99%, és a dir, en termes
absoluts 4.676.498 euros. Aquest increment és produeix, entre
d’altres, per donar sortida a les noves realitats dels centres,
mentrestant es dóna sortida a la realitat social d’augment
d’alumnes a l’escola concertada, així com per la firma de nous
concerts que s’han produït recentment.

En aquest capítol hi ha contemplades també les
transferències al sector públic instrumental de la nostra
conselleria, que puja a un total de 26.112.876 euros, el que
representa un increment en relació al pressupost del 2013 d’un
18,77%.

Així mateix, en aquest capítol hi ha consignades les ajudes
de menjadors per un import de 800.000 euros, la qual cosa
representa un increment de 33,33% respecte d’enguany i que
amb números absoluts són 200.000 euros més en ajudes de
menjador i donam així compliment a la promesa que es va fer
d’augmentar aquesta partida.

Aquest capítol ha augmentat respecte de l’any 2013 un 3,39,
és a dir un total de 7.719.728 euros.

En relació amb el capítol 6 es destinen un total de
15.728.324 euros, del total que teníem en aquest capítol,
11.855.118 són per cobrir els plurianuals compromesos derivats
de convenis d’obres. Aquí voldria explicar que enguany s’han
pogut regularitzar tots els deutes que s’havien generat a
passades legislatures i a anys anteriors i que no tenien cobertura
pressupostària. Així, per a l’any que ve aquestes dades
impliquen una regularització des del punt de vista pressupostari
i per açò també aquest capítol respecte al 2013 té un augment
d’un 4,66%.

En relació amb el capítol 7, al qual es destinen 16.526.626
euros, 15.386.976 són per cobrir plurianuals compromesos, la
resta, 1.139.650 euros, són les aportacions que feim com a
conselleria a entitats com el COFIU, UIB, etc. A més aquest
capítol s’ha incrementat un 21,38 %, és a dir, un total de
3.050.683 euros principalment perquè s’ha produït entre altres
coses l’adscripció del Consorci Eivissa Patrimoni; l’aportació
a un nou teatre d’Inca o la remodelació del teatre actual, entre
altres coses.

En definitiva, i després d’analitzar aquestes grans xifres dels
pressuposts del 2014, permeti’m dir-los que aquest govern fa un
gran esforç per mantenir i en aquest cas incrementar el
pressupost destinat a educació. Així vull remarcar el compromís
del Govern en educació i amb els seus actors principals com són
els alumnes, que vull recordar que enguany en tenim matriculats
aproximadament 165.000 a totes les illes.
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Vull novament exposar i posar de manifest el nostre
compromís amb el professorat d’aquestes illes i per açò hem
establert una nova partida pressupostària per donar cobertura a
tots els cursos de formació als CEP i principalment a garantir el
poder adquisitiu dels docents i per tant, no preveure cap tipus de
disminució respecte de l’anterior curs, enguany. Com deia,
enguany tindrem aproximadament 15.000 professors entre
personal públic i de l’escola concertada, amb un increment -com
ja he dit- de més de 140 professors respecte d’enguany, i per
donar cobertura a les necessitats dels sistema i que creim que a
dia d’avui estan raonablement resolts.

En aquest sentit, vull manifestar que, tal com deia el
responsable de l’elaboració de l’informe PISA de l’OCDE, en
el sistema educatiu no tots són doblers, per posar un exemple i
rompre mites que no són certs: Balears, en el curs 2012-2013,
va tenir una mitjana d’alumnes per professor en educació no
universitària d’un 11,3%, quan la mitjana d’Espanya és del
12%. És a dir, ni tan sols arribam a la mitjana estatal, i les dades
de fracàs escolar són estrepitoses, arribam com vostès saben al
39%, la dada més elevada d’Espanya.

Per avançar en aquesta exposició més genèrica, passaré a
puntualitzar determinats aspectes del pressupost per a cada
centre de cost. En primer lloc, exposaré el pressupost de la
Secretaria Autonòmica d’Educació, Cultura i Universitats,
permeti’m que em centri en cultura atès que, com saben, aquest
departament està adscrit a la secretaria autonòmica després de
la remodelació del Govern que es va dur a terme el mes de
maig.

Així com aspectes a destacar vull dir-los que hi ha una
consignació pressupostària de 3.262.178 euros destinats a fer
front a les despeses de l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears per a l’any 2014. Açò representa un increment del
44,21% respecte del pressupost del 2013. Tot açò és fruït del
canvi de rumb en la gestió d’aquesta, de la qual es desprèn un
nou acord que s’ha pres, fins i tot amb el personal i per a la seva
viabilitat i continuïtat els propers anys i del qual el Govern ha
estat el principal o un dels més importants avaladors.

Així mateix també els vull indicar que l’Institut d’Estudis
Baleàrics incrementa el seu pressupost en un 52% i passa
d’1.768.814 euros a 2.689.388, a causa que assumeix, ho han de
tenir clar, algunes competències o qüestions, açò només és un
canvi de partides, que abans desenvolupava directament el
departament de cultura de la mateixa conselleria i que ara
desenvoluparà directament l’IEB, i les partides que eren a la
Conselleria de Cultura han passat a l’Institut d’Estudis
Baleàrics. Per exemple, em vull referir al programa Viu la
Cultura o a les Converses de Formentor com a eixos més
importants que seran a partir d’ara desenvolupats i controlats i
seguits per l’Institut d’Estudis Baleàrics i es duran des d’aquest
institut.

També vull mencionar-los la projecció exterior la literatura,
arts plàstiques i escèniques i les cinc línies d’ajuts que té
l’Institut d’Estudis Baleàrics, que ajuden al desplaçament dels
nostres artistes a l’exterior i entre illes com una forma de
cohesió autonòmica, la creació musical, l’incentiu i la creació
literària, les ajudes a la producció de fires i festivals, entre elles
tan importants com la música de Pollença o la Fira de Teatre de
Manacor. També colAlabora en la subtitulació d’audiovisuals,

com per exemple, el vídeo que es va fer de la Serra de
Tramuntana, L’Obra d’un Gegant, que es repartirà i es durà a
diversos països.

El Govern, dins el marc de les seves competències, vol
cohesionar les nostres illes en matèria cultural. Com tots vostès
saben açò és la nostra competència més específica, la relació
interilles i la projecció exterior de la cultura, perquè també, com
saben vostès, la resta de competències estan delegades als
consells insulars de cada una de les quatre illes. I, a més, hi ha
com a novetat l’adscripció del Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, amb un total d’1.485.000 euros. I també la Fundació
Teatre Principal d’Inca on el Govern ajuda a la seva
remodelació, amb una aportació plurianual de diversos anys de
200.000 euros.

Quant a la Direcció General de Planificació i
Infraestructures Educatives i Recursos Humans, d’aquest
departament voldria destacar, sobre els altres, perquè és bastant
important ja que reflecteix les partides destinades a personal
docent, tant dins l’àmbit públic com concertat, així com les
despeses de funcionament dels centres. Els vull repetir que hem
fet un gran esforç pel que significa l’increment de places
d’alumnes també a les escoles oficials d’idiomes que implica,
entre d’altres, més de 50 professors amb relació al 2013. Així
com també, dins aquesta partida, dins aquesta direcció general,
més de 156 auxiliars de conversa que també s’incrementen
respecte de l’any passat, molt especialment.

D’aquesta direcció general també depèn l’IBISEC que, com
ja saben, és l’institut que té com a objectiu fonamental
aconseguir les dotacions suficients en matèria d’infraestructures
educatives i culturals a l’àmbit de les nostres illes. Així, de
l’IBISEC, s’ha mantingut la seva estructura organitzativa i per
primera vegada el total conjunt de necessitats en despesa de (...)
previstes així com també per primera vegada els capítols
d’amortitzacions de préstecs i interessos vénen recollits a través
de plurianuals la qual cosa assegura que en un futur es podrà fer
front a les obligacions amb les entitats bancàries. Encara que
això els soni estrany no sempre ha estat així i per açò hi havia
el que hi havia. Hem regularitzat el tema de l’IBISEC amb una
transparència total.

Quan a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional vull destacar com a aspectes més
rellevants la partida destinada a l’Institut Balear de la Joventut
per import d’1.576.029 euros, i que pràcticament manté el seu
pressupost amb relació a aquest any 2013. 

Així mateix, i dins el capítol 2, trobam la Formació
Professional Dual que, com saben, està basada en el contracte
per a la formació i l’aprenentatge on les empreses han de signar
contractes per a la formació i l’aprenentatge de joves fins a 24
anys, provisionalment fins a 29, que no disposen de la
qualificació professional oficial relacionada amb aquell
contracte. Es tracta d’un contracte laboral, és a dir, en aquest
escenari l’alumne és un empleat que estudia. Aquest sistema
pressuposa un compromís fort per a l’ocupador semblant al que
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s’observa en el model alemany. Dins aquesta direcció general
també hi trobaran, en el mateix capítol 2, tot el relatiu a la
Formació del Professorat, tenint en compte que enguany es fa
un esforç extraordinari perquè tot el professorat pugui mantenir
la seva formació de forma general i extraordinària quant que de
forma especial referent a la línia 3, que es referia a
l’aprenentatge d’idiomes, on aquesta conselleria fa un esforç
molt important de cara als docents. De fet, ens atreviríem a dir
que aquestes dues línies, la de la Formació del professorat
d’aquestes illes i la Formació Professional, són un compromís
estratègic d’aquesta conselleria per a l’any que ve. 

Quant a la Direcció General d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement dir-los que aquesta direcció
general representa un compromís d’excelAlència per part
d’aquest govern i de preparació i formació acadèmica dels
nostres alumnes per la qual cosa, com vostès sabran, entre
d’altres hem posat en marxa la doble titulació ADE + Dret per
a aquest curs 2013-2014, i continuarem fent feina perquè els
nostres alumnes tenguin una millor formació i puguin ser molt
més competitius dins el món global on han de competir. En
aquesta direcció general tenim una partida econòmica que
indica aquest compromís, que és la que representa la
transferència per als sous dels professors i que puja fins a
47.338.090 euros, la qual cosa implica un augment respecte de
2013 del 0,22%. A més, d’aquesta direcció general depèn la
reposició de tot el material informàtic dels centres educatius
públics d’aquestes illes i per a enguany, com a novetat, s’ha
pressupostat un total de 120.000 euros.

Per finalitzar, vull comentar que el Departament de Recerca
i Desenvolupament, també dependent d’aquesta direcció
general, ha presentat avui mateix el Pla de ciència i l’esborrany
de la RIS3. El Pla de ciència, que representa un compromís
ferm d’aquest govern i com a especial novetat un pla de ciència
diferent, quantificat per fitxes, realista, amb uns objectius
classificats i amb un pressupost d’activitat, d’investigació fitxa
per fitxa relacionat tot ell per optimitzar recursos amb la RIS, la
RIS3 que presentarem a Europa, on es marquen els principals
avantatges competitius i de la indústria de les Illes Balears, un
pla de ciència on per primera vegada s’inclou l’emprenedoria,
on tota la labor investigadora es derivarà i es dedicarà
especialment a l’empresa perquè es puguin crear nous llocs de
feina i noves empreses pioneres dins les Illes Balears,
principalment tot aquest pla de ciència realitza investigacions
científiques al voltant del turisme i el món turístic, del qual les
Balears, com vostès saben, som una potència i som pioners.

Amb aquesta optimització de recursos, aprofitam Pla de
ciència i RIS3 vol dir que tots, els 22 milions que es destinaran
al Pla de ciència, són exclusivament per a investigació i només
per a investigació, i que efectivament dins les línies pioneres
que s’han posat a la RIS totes elles es desenvolupen per fitxa
rere fitxa per al Pla de ciència perquè els recursos que ens
arribin d’Europa puguin ser adaptats, Pla de ciència que a la
vegada s’actualitzarà dues vegades a l’any i on s’incorporaran
els recursos que ens arribin dels fons europeus.

Per finalitzar, i canviar d’escenari, molt resumidament,
envers el SOIB els vull dir que, com ja saben, és un organisme
adscrit a aquesta conselleria, però que no en depèn, (...) l’actual
situació cal fer, entenem nosaltres, una adaptació urgent de les
polítiques actives d’ocupació apostant clarament per la

necessitat de millorar la qualitat, l’equitat i l’eficàcia en
l’orientació laboral i la formació, fent especial esment als
colAlectius de persones més castigades per l’atur i la crisi
econòmica, com ara els joves, persones amb risc d’exclusió
social i els aturats de llarga durada, d’acord i adaptant-nos a les
seves necessitats de qualificació en el mercat laboral, les
expectatives personals de promoció professional i les
necessitats, com els dic, individuals d’inserció laboral.

Quant a la formació per a l’ocupació dir-los que es vol
potenciar un sistema integrat de qualificacions i formació
professional així com el programa de garantia juvenil per poder
incrementar l’ocupació dels joves sense feina, incidint
especialment, com vostès saben, seguint la línia europea amb els
joves.

Un altre dels pilars bàsics per combatre l’atur és la promoció
i el foment a la nostra comunitat autònoma de l’esperit
d’empresa. Vostès saben que l’emprenedoria des que hi ha
aquest govern és una de les coses que es volen fomentar i
destacar més perquè entenem que és un element fonamental el
naixement de noves vocacions empresarials creant un entorn
empresarial favorable així com aprofundir en la intermediació
laboral i la colAlaboració pública i privada.

Per tant, el que pretenem és una adequada coordinació i
interrelació entre els serveis d’orientació del SOIB,
intermediació i formació que permeti el disseny d’unes
polítiques actives que responguin eficaçment a les necessitats
del mercat laboral de les nostres illes. No pot anar el Govern per
un lloc, per un camí i les necessitats de demanda laboral per un
altre. En resum, el pressupost del SOIB per a l’any 2014 és de
37.300.050 euros, que representa una molt lleugera baixada
respecte de 2013.

Per finalitzar la meva intervenció vull que tenguin clara una
cosa, aquest pressupost, igual que a la resta de conselleries, és
fruit, entre altres, de la conjuntura econòmica derivada d’una
política d’ajusts que hem hagut de dur a terme per necessitat
aquests dos primers anys de legislatura, posant ordre als
comptes públics i demanant esforços als ciutadans d’aquestes
illes per corregir el rumb que ens vàrem trobar el juliol de 2011.
Ara podem començar a veure el llum al final del túnel i,
evidentment, aquest llum és traduirà en aquest pressupost i
altres venidors, en un pressupost que a poc a poc s’incrementa
i que sí és de veritat, lluny d’altres anys és una esperança per als
anys venidors que les coses es fan bé i es recuperen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara, o procediria
la suspensió de la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc
minuts per preparar les intervencions per part dels grups, a no
ser que els senyors i les senyores portaveus em diguin que
podem continuar, podem continuar? Idò, per tal de formular
preguntes o observacions tot seguit passam a les intervencions
dels grups parlamentaris. En primer lloc, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Rita, per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ens ha dit que
ja veien el final del túnel i que es podien incrementar les
partides, el que passa és que jo el túnel de veritat, la caiguda
grossa, va ser el 2013, precisament. Vull dir, que ara ni tan sols
ens posam al mateix nivell de 2012 quant a educació.

Quant a personal docent, efectivament, no hem vist en
aquesta anualitat unes grans diferències, una baixada
significativa, no entenem massa la xifra que ha dit de professors
de més perquè si comparàvem la dada que va donar el Sr. Bosch
l’any passat a l’inici del curs amb aquest, falten 491 professors,
no n’hi ha al voltant dels cent més que ha dit vostè. No acabam
d’entendre aquesta xifra, supòs que vostè me la podria aclarir.

Després, jo passaré també a relatar la meva intervenció, l’he
feta un poc en blocs perquè, efectivament, hi ha un poc de
problema per desgranar amb aquests canvis que hi ha hagut
d’ordenació de la conselleria, idò, per desgranar totes les
partides.

Nosaltres volíem saber, com aquest estiu es va signar el
conveni amb la concertada les noves taules salarials, un conveni
que havia caducat el 2008, i com que ara ja s’ha posat al dia,
diguéssim, a l’agost d’enguany, voldríem saber si avançaran el
deute que s’ha produït amb la concertada i que els sindicats han
calculat en 9 milions d’euros. Això són uns doblers que haurà
de pagar en un moment o un altre la conselleria perquè si no,
aquests tenen dret a anar als jutjats i després s’haurà de pagar
els interessos de demora. Voldríem saber si ja han previst
alguna cosa per aquesta qüestió.

Quant a Infraestructures, voldríem saber si han començat
alguna infraestructura nova. Hem vist que en les inversions
territorialitzades, per exemple, a Menorca fins i tot han baixat
uns 300.000 euros i volíem saber quines actuacions tenen
previstes per Illes, si pensen, per exemple a Menorca tenen
previst avançar en grans mancances que hi ha com és el
Conservatori de Música, de la Sala Augusta de Maó, de l’escola
de persones adultes, el quarter de Santiago que són
compromisos seus, i també l’ampliació de l’Institut Ramis i
Ramis, a veure si tenen previst avançar de qualque manera amb
açò. 

També voldríem saber com està el nou institut de Santa
Eulària, si tenen partida per a la reforma a Eivissa de l’escola
antiga de Sa Bodega o quines partides hi ha per posar en
funcionament el nou centre de Can Marines que ja està acabat,
coses ja molt concretes que volíem saber si avancen si no
avancen si es queden aturades si van cap enrere. Si hi ha cap
partida també per al projecte de l’escola oficial d’idiomes
d’Eivissa o per a l’escola de Sant Ferran de Formentera, que ja
tenen el terreny. I quant a Mallorca, bé, ja vàrem parlar l’altre
dia de Son Macià en el Ple. I el que voldríem també saber,
sobretot, és hem vist en els objectius de la memòria que parlen
del mapa escolar, voldria saber si realment tenen el mapa
escolar, si començaran a fer feina ja en aquest darrer tram de la
legislatura en el pla escolar en el qual vostès s’havien
compromès, perquè no només no hem vist cap mapa escolar per
ara sinó que tampoc no hem vist plans d’infraestructures.
S’havien compromès a fer-ne un el 2013, estam acabant i no
està fet. Vull dir, que amb açò anam un poc a cegues, no sabem

quines obres volen fer, quines escoles, quines ampliacions han
de fer de manteniment.

Quant a l’alumnat, crec que l’altra era un (...) que hem fet
que són en totes les etapes educatives, hem observat una
important baixada en les transferències a les corporacions
locals, baixades de capital en el capítol 7 que dels 402.837 euros
de 2013 s’ha passat a 198.183 euros. Com també les
transferències corrents als ajuntaments, en el capítol 4, que d’1
milió que hi havia el 2013, 1,172 milions, s’ha passat a 589.000
euros. Em pot dir on hi ha les partides, per exemple, que s’han
de dedicar a sosteniment de les places d’educació infantil que
l’any 2013 apareixien en el centre de cost 501 i en el programa
423A? No les hem trobades, no sabem si és que com que no hi
ha Pla Educa 3 tampoc per part del Govern central a veure si
aquí tampoc no es dedicarà res a aquesta etapa que, per a
nosaltres, és educativa. 

També ens preocupa molt els serveis complementaris, i hi ha
una dificultat afegida realment per fer el seguiment de les
beques que veim que hi ha dos programes, per una banda hi ha
uns 6.000 euros de la secretaria autonòmica, que posa beca
perquè és el 423A la partida, i que diu que són per a menjador,
que són les que vostè ha citat. Però després també hem vist
300.000 euros a la Direcció General de Planificació, en el centre
de cost 505. Ens podria dir vostè com es distribuiran?

I per altra banda, en el programa 421B, centre de cost 401,
que és la Direcció General d’Ordenació, Innovació i FP, hi ha
una partida de 608.000 euros del capítol 48 que va dedicada
també a famílies i a institucions sense ànim de lucre. Em podria
dir vostè per favor a què la pensen dedicar? 

Per cert, hi ha les beques de llibres que ara han sortit les de
2012-2013 per valor de 400.000 euros, que ha sortit la
convocatòria fa un parell de setmanes. I sortien del programa
d’innovació i formació del professorat, 421D. El 2013 aquest
programa tenia 45.000 euros i enguany torna tenir 45.000 euros.
No sabem si després aquest programa engreixarà amb una
partida de l’Estat, o què pensen fer? Podríem pensar si pensen
convocar també beques de llibres per a aquest curs, i si es fes,
de quina partida sortiran?

També voldríem saber si esperen conveniar amb l’Estat
l’any que ve, perquè l’Estat ha reduït per a aquest assumpte, ha
reduït de 8.000, 5 milions d’euros per a 2014, perquè hi havia
unes partides de 25.800.000 euros i s’ha passat a 7.280.000
euros.

Una altra cosa que hem vist és que a l’apartat d’objectius
continua sortint el suport a les APIMA, però des que vostès
governen no han rebut cap tipus d’ajut. No sé si pensen canviar
d’idea per a 2014.
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També he vist que posaven en marxa la plataforma digital.
Volíem que ens expliqués un poc de què va. I volíem saber si
els programes de reforç de PROA, AVANCI, si els pensen
posar en marxa i on són, a quin programa són. I també sobre les
escoles de música voldríem saber la seva opinió.

Quant a l’FP, nosaltres hem vist que no varia gaire perquè
l’FP l’any 2013 era 2.446.000 i ara és 2.468.000, augment just
20.000 euros aquest programa estrella. Vostè ens va contar el
dia de la compareixença que tenia moltes idees i que era una
nova aposta. Voldríem saber, per tant, en quines partides
pressupostàries se sustenten aquestes idees i si podria ser en
cada illa, perquè la formació dual, el mateix que parlàvem, a
Menorca, Eivissa i Formentera no se va posar en marxa l’any
passat, ja havia sortit com a programa nou, i voldria saber si
tenen idea d’implementar-lo enguany.

També li voldria demanar per l’aplicació del TIL, també és
un programa valent, segons va dir vostè a la compareixença de
dijous i l’aplicació de la LOMQE, que també apareix a l’apartat
de les memòries i dels objectius, però no entenem on són ...si hi
ha unes partides específiques i si no n’hi ha, és estranya que no
n’hi hagi per posar en marxa aquests programes estrella. Voldria
saber d’on ho pensen treure, vostès van dir que tal vegada en
professorat, informació del professorat. Voldríem que ens
ampliés aquest tema.

També hi ha un tema nou que ens preocupa i voldríem saber
si vostès ja comencen a preparar la situació de la reforma de
l’administració local, perquè ens estranya no haver vist cap
partida per als ajuntaments i volem saber si aquesta reforma que
no comença de valent fins el 2015, sembla, ... però s’hi haurà de
tenir implicació de manteniment de les escoles d’infantil i
primària que ho fan els ajuntaments i també les escoletes, és a
dir, les escoles infantils. I efectivament la UIB, per passar a la
darrera etapa educativa, veim que puja lleugerament després de
les destralades dels darrers anys.

Quant a la cultura, l’única pujada que hem vist,
efectivament, és la d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat i és una
inversió nova, perquè l’any passat no hi havia res, en el capítol
4 tenim 444.000 euros...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Rita, pensi que ha d’acabar.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Acab açò i la resta la faré a la rèplica. Volíem saber què
pensen fer a Patrimoni de la Humanitat d’Eivissa. I si pensen
invertir alguna cosa a la candidatura de declaració de Menorca
talaiòtica com a Patrimoni de la Humanitat a què es van
comprometre amb el consell insular. 

Després dir que celebram que a la Simfònica li pugen 1
milió d’euros. I volíem saber si açò realment garantirà la seva
continuïtat.

I després el compromís amb el Teatre Principal d’Inca, és
molt minsa, només 200.000 euros per a les inversions l’any que
ve.

Volíem també que ens expliqués també si hi haurà inversió
al Museu de Menorca i al Museu de Formentera.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair també la
presència de la consellera i del seu equip per parlar-nos avui
dels pressuposts de la comunitat.

Molts de temes que volem demanar se sumen i d’alguna
manera quedaran contestats quan es contesti a la Sra. Rita,
evidentment tenim dubtes molt semblants i ens agradarà sentir-
ho. Primer la valoració global que ha fet la consellera, nosaltres
també la volíem fer. S’apunta que a la fi ens recuperam d’una
situació difícil, a la qual es gastava massa, entenc, en educació
vàrem arribar a gastar el 3,2% del PIB l’any 2009, que ha estat
l’any en què més s’ha pogut gastar, Extremadura feia el 6%.
Vostès ho trobaven poc i ara ho troben massa, aquest ens
colAloca al 2,8% del PIB. Jo li deman si això ho troba suficient,
si realment el seu òptim està entre el 2,8 i el 3,2; o si aspira,
com altres aspiram, a uns percentatges del PIB molt superiors.
Per tant, aquí hi ha un element de finançament autonòmic,
d’aprofitament dels propis recursos, com és natural, i ens
agradaria que hi hagués una actitud molt més valenta per part de
la comunitat autònoma, perquè precisament educació és un dels
elements que queda molt clar que estam mal finançats. Però si
teníem mal finançament, hem de reconèixer que no l’ha
compensat l’Estat amb els ingressos que ens dóna en aquest
exercici. També li deman, per què aquesta baixada?, en què es
concretarà?, quins programes farà desaparèixer?

Bé, seguint un poc el seu itinerari, ens ha parlat primer de
cultura i el primer element que ha destacat és el de la Simfònica.
Jo ja li vaig apuntar també que celebràvem la pujada que s’havia
produït. Ara la pregunta és obligada, això garanteix la
continuïtat de la Simfònica?, vostè assumeix totes les davallades
que s’han produït, o garantirà que no les tendran les altres
entitats, en aquest cas consell i Ajuntament de Palma, molt
especialment l’Ajuntament de Palma, perquè és allò que
realment ara mateix preocupava la continuïtat de la Simfònica,
o no?, o vostè només respon de la seva part? 
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Realment creu que una potència turística mundial com són
les Illes Balears, 12 milions d’euros en cultura, no només es
promocionen les pròpies illes, sinó que ens promocionam a
l’exterior i feim activitats de relleu, d’importància, vostè ha citat
Pollença, ha citat els festivals de referència, creu realment que
amb espectacles d’arts escèniques, pens en ballet, pens en
cultura, en alta cultura musical, pens en tots els espectacles
d’arreu, creu que realment estam al nivell que s’espera de la
nostra capacitat econòmica i de la nostra posició dins el
rànquing de potències turístiques? No és tot culpa d’aquest
govern, el dia que coincidim que no només és culpa del Govern,
ja ens trobaran d’aliats, però en vista que vostès defensen
l’actitud del Govern de l’Estat respecte de les Illes Balears i tan
sols ens autoflagelam respecte d’allò que hi dedicam, vostè creu
que realment això és possible, és suficient?

Patrimoni, vostè creu que amb la riquesa patrimonial que
tenen les Illes Balears, el que vostès dediquen a ajudar a
fomentar, malgrat les competències siguin dels consells, és
suficient? 

Ha apuntat el Teatre d’Inca, evidentment un terç és de la
comunitat autònoma, del Govern. Vostè creu que 200.000 euros
garanteixen l’aportació per a una reforma completa del Teatre
Principal, que havia d’esperar el fons FEDER i al final haurà
acabat l’any i de moment no les té adjudicats?

Quant a educació, com vostè sap hem passat dels 860
milions d’euros liquidats l’any 2010 a aquests 740. Vostè els
apunta i els compara amb els de l’any passat, ens diu que hi ha
un llum; bé, no arriba com ja s’ha apuntat, ni a 2012, però molt
menys a les liquidacions dels anys anteriors que realment havien
estat molt superiors a les que ara ens arriben. L’any 2011 estam
parlant de 830 milions d’euros. Per tant, crec que és aquí on
vostè haurà de convenir amb nosaltres que hi ha hagut unes
davallades molt importants, de l’ordre de 60 milions d’euros en
capítol 1, per tant, de personal, que és, jo li vull demanar, quants
professionals menys hi ha a les aules, per a mi no importa
precisi la vinculació jurídica que tenien amb la comunitat
autònoma, a nosaltres el que ens interessa és la feina que feien,
quanta de gent menys hi ha a les aules respecte de les que hi
havia el curs 2010-2011, per exemple?, perquè és ver que han
baixat els sous, han baixat els complements, han baixat les
retribucions, no paguen els interins a l’estiu, no hi ha
substitucions, però també ha desaparegut gent, en tot cas en
comptes de comptar salaris de cap a cap d’any, jo quasi contaria
per hores. Quantes hores, per tant ja calcularem les persones,
han desaparegut amb aquestes retallades?

Vostè ens deia que fa una oferta en FP. Jo pel que veig la
liquidació d’FP del pressupost del 2010 era de 2.900.000 euros;
la liquidació 2011 són 3,5 milions; la de 2012 són 3 milions, i
vostè n’hi posa 2,5, si això és una aposta estratègica? La
liquidació provisional dels pressuposts de la 421G, Formació
Professional, són 3.600.000 euros. Pressupost 2014, 2.400.000
euros. Digui'm si això ... torn insistir que els doblers no són
importants quant a la línia de potència.

Quant a les beques, es posaran al dia? Tornam veure amb
preocupació que estam molt per davall de les liquidacions i que,
per tant, no tornam a agafar l’any. Tornarem a fer el ridícul de
convocar menjadors, textos, una vegada acabats els cursos?,
n’eliminarà algun? Ja l’han eliminat de facto, han eliminat una

anualitat de facto, formalment ens donen les d’un any, però de
fet ja hi ha hagut el pont d’un any. Es posarà al dia de l’any que
falta en qualque moment?, acostarà mesos fins el dia que ho
facem correctament o ja n’ha eliminat un i confia que no ens en
temem?

Concertada. Li han fet la pregunta del conveni, nosaltres
veim una lleugera pujada, important respecte de la liquidació
perquè realment hi va haver una liquidació molt baixa de
concertada que va arribar a fregar els 30 milions, ara n’hi ha 41,
però jo li deman perquè sempre n'hi ha hagut aquests 139...,
perdó, passam de 131 a 141, però els pressuposts sempre han
estat de l’ordre d’aquests números. Precisament els pressuposts
de 2012 eren 143 milions i ara són 141. En qualsevol cas, podrà
pagar aquests retards que deuen al personal de concertada?

Sobre el manteniment de centres. Pot garantir el
manteniment de centres?, que no passaran les penúries que han
passat aquests dos darrers cursos? De 0 a 3, li faig la mateixa
pregunta, jo he arribat la conclusió que ha desaparegut,
ilAlumini'm i ilAlumini'm amb números de partida, si pot ser,
perquè la pugui anar a encalçar, perquè jo diria que la nostra
lectura és que ha desaparegut 0-3. Escoles de música, com
estan? Les APIMA tendran suport o no?, on?

I en aquest sentit jo també li volia fer una pregunta, és ver
que és sobretot per al 2015. Està preparada la comunitat
autònoma, el Sr. Bosch deia que no, ja li avanç, però li ho vull
demanar a vostè, estan preparats per assumir allò que diu la Llei
de reforma local que està a punt de caramel? Poden assumir
totes les despeses municipals en aquests moments?, perquè
tenim un sistema molt estrany realment, ara concertada acaba
d’aprovar un conveni, efectivament, el negocia l’Estat, el pagam
nosaltres i l’Estat no ens dóna ni un cèntim, tot ve d’IRPF i
d’IVA. I a més, amb el salero de dir-nos que estam
sobrefinançats i que hem de donar doblers al principi de
suficiència i que és tenir realment una barra important, des del
primer sistema de finançament Aznar, que ja va establir aquest
tall del sistema de finançament i que recupera Zapatero. En
qualsevol cas, no ens compensen. Però ara amb la reforma local,
vostè tendrà els recursos, qualcú li dirà que la compensarà, o fa
comptes demanar-ho als ajuntaments encara?

Bé, el tema d’educació és massa estens i no voldria de
deixar de dir una paraula sobre recerca. 5 milions d’euros, vostè
ha dit que el Pla de ciència, de l’ordre de 3 milions. Lisboa ens
demanava un 3% del PIB en investigació i recerca, sap de quan
és el Conveni de Lisboa, Sra. Consellera? Estaven preocupats
perquè Estats Units aplica el 3%, Japó aplica el 3% des de fa
anys, la Unió Europa només aplicava l’1,8, l'1,7, l'1,9%; l’Estat
espanyol ni li ho dic. 5 milions d’euros sobre un PIB com el que
tenen les Illes Balears. Realment creu que estam jugant a uns
nínxols de coneixement? Creu que no podem jugar en aquesta
divisió perquè les armes que ens han donat són impossibles?
N’està contenta?, perquè m’ha paregut entendre que n’estava
contenta dels 5 milions d’euros. És conscient del que
representen els 5 milions d’euros damunt el PIB de les Illes
Balears?
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La UIB. 65 milions de la liquidació de l’any 2010. La
liquidació de l’any 2012 ja són 55, ara ha passat a 58. Hem de
celebrar que aquí hi hagi realment un petit augment. Però
liquidació 2011 són 60, liquidació 2010, 65. Vostè creu que
estava sobrefinançada la UIB? Vostè creu que tenim una
universitat que va molt per damunt -vaig acabant, Sr. President-
i la podem retallar?

També ja li han fet una pregunta sobre inversions, vist que
el marge deu ser menor, li demanaria que ens (...) les inversions
per a l’any que ve. Fins i tot m’agradaria saber si l’IBISEC, una
vegada retirat tot allò que deu, que no té disponibilitat perquè és
per pagar anualitats, quin marge de maniobra té efectiu de
despesa per a l’any 2014 i la llista del que fa comptes iniciar.

I al SOIB no hi entrarem, hi ha poc temps i hi haurà debats
dins Treball, però una davallada és un missatge molt negatiu a
les Illes Balears amb aquests números encara, no fer una aposta
encara molt més important per a les polítiques actives de treball.

I una darrera pregunta -la darrera Sr. President-, quins
mecanismes de participació dins la comunitat educativa, dins la
comunitat social, dins la idea de transparència, de debat públic,
que ara n’hi ha molt de debat públic en educació, quin debat ha
suscitat la conselleria per elaborar aquests pressuposts? Amb
qui ha consultat les prioritats? Amb qui les ha negociat? Qui ha
dit per què no dedicam més cap aquí o més cap allà? Amb qui
parlen vostès a l’hora de fer pressuposts? O es tanquen, miren
l’any passat, la liquidació i que quadri i totes les prioritats les
estableixen tots sols? Hi ha cap element de participació? Creu
que aquesta onada que ve que el poble vol dir alguna cosa, vostè
els ha obert una porta?, perquè el que és la web del Govern que
demana parer és realment d’una magror infame. Jo li demanaria,
la Conselleria d’Educació i Cultura té algun mecanisme en
aquest sentit?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda i perdoni’m perquè vostè havia arribat
una mica tard i havíem comentat amb els portaveus de cenyir-
nos exactament al temps quasi perquè anàvem una mica apurats.
Simplement això. I a l’altra gent dir-los que sé que estan
acalorats, però hem demanat que posessin l’aire condicionat, les
bombes tarden i tarda una miqueta. Jo veig que alguns pateixen,
però intentarem que aviat funcioni.

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, president. En primer lloc agrair en nom del Grup
Parlamentari Popular a la Sra. Consellera i al seu equip la seva
actitud positiva i la valentia al capdavant d’una conselleria
complicada com la que està dirigint. 

Les persones que venim del món educatiu recordam que en
temps del pacte varen deixar al carrer a 733 interins, sense
passar per mesa de negociació, sense negociar cap tipus
d’acomiadament. Els que venim del món educatiu sabem que
dia 1 de setembre el pacte, els darrers anys, no va contractar els
professors interins, incomplint el pacte que hi havia entre els
sindicats i la conselleria; els que venim del món educatiu sabem
que no es pagaven els menjadors escolars; els que venim del
món educatiu sabem que el mes de març les penúries que vàrem
passar el primer any del Partit Popular va ser perquè el mes de
març el pacte va deixar de pagar els centres educatius. En aquest
moment, i gràcies a la segona gestió del Partit Popular, ja hi ha
alguns centres amb superàvit. Per tant, Sra. Consellera, nosaltres
creim que es fa prou bé.

És fàcil d’entendre la importància de la política en matèria
educativa, és, en definitiva, el futur dels nostres fills i el motor
que mou un país i aconsegueix el seu nivell de benestar. Són
molts els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de
dissenyar un pressuposts, sobre a uns moments de tanta
austeritat; el pressupost és l’instrument bàsic per desenvolupar
les polítiques econòmiques que un govern vol dur a terme, vull
recordar que el pacte va ser incapaç de fer els darrers
pressuposts. Si bé no és l’únic, tal com hem constatat aquests
últims anys, tant a nivell autonòmic com a nivell nacional, no
existeix una correspondència absoluta entre la despesa educativa
i la qualitat educativa, a més de ser bon gestor, s’ha de saber
implementar un model educatiu que ens retorni una altra vegada
a la qualitat educativa, cosa que no han estat capaços l’oposició.

Després d’uns anys d’inflació, compromesos entre l’anterior
legislatura i el que portam d’aquesta, podem veure com torna a
incrementar-se el pressupost d’educació, vostè mateixa ha dit
que s’incrementava un 2,29%. Sabem, des del Grup
Parlamentari Popular que això ha suposat un gran esforç,
remuntar el llast de l’herència rebuda i fer front, al mateix
temps, a les necessitats que se’ns demana des d’un punt de vista
fins i tot social en aquests moments.

Gestió de qualitat i eficiència, el mateix que hem de
demanar a la nostra comunitat educativa, ens ho hem de
demanar a nosaltres mateixos, amb un pressupost com aquest i
una bona gestió hem de resoldre tots els problemes i cobrir totes
les necessitats que es pugui. Està clar que és necessari prioritzar
i el mandat democràtic sorgit de les darreres eleccions
constitueix l’element legitimador per prendre decisions,
decisions ponderades però fermes, simplement perquè l’alumne
és el centre i l’objectiu de qualsevol política educativa i és la raó
de ser obstinats a voler millorar aquest sistema que hem heretat.

A cadascuna de les partides que ens ha explicat la consellera
es pot notar una voluntat política de millorar l’educació. No
hem de conformar-nos, com van fer uns altres, en universalitzar
l’educació, igualar els nostres alumnes per davall i prescindir de
l’objectiu de la qualitat en benefici de la quantitat. En aquests
moments de gran competitivitat, hem d’aspirar al fet que els
alumnes de la nostra comunitat siguin els millors i estiguin
preparats per a un mercat laboral que els demandi nous
coneixements, els quals fins ara estaven vetats a aquells que no
tenien capacitat econòmica.
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Sra. Consellera, aquests pressuposts han de ser els primers
que suposin la base per a un nou model educatiu, no ens podem
permetre anar de fracàs en fracàs i tan sols sigui perquè s’ha
constatat que el model general d’educació a Espanya ha
fracassat. Aquests pressuposts han de colAlaborar amb la
implementació d’un nou model educatiu, tot i que és cert que els
beneficis producte d’una nova política en matèria educativa no
es poden confirmar de forma immediata, però estic segura que
durant els propers anys ja podrem consultar com alguns
paràmetres varien la seva tendència cap a una major qualitat
educativa.

Aquests són uns pressuposts que garanteixen la continuïtat
d’una xarxa pública en la matèria que ens ocupa, garanteixen el
transcurs normal de les classes i el funcionament dels centres.
Amb aquests pressuposts podem llançar un missatge a la
societat en tant que apostam per un ensenyament de qualitat i
que dins del marc general del pressupost aquest govern aposta
per l’ensenyament.

Recentment, en el Congrés dels Diputats, s’ha realitzat el
pertinent dictamen sobre la LOMCE, permeti’m, per acabar
aquesta intervenció, reproduir tan sols un paràgraf d’aquest, el
qual, amb independència del color polític, estic segura que tots
subscriurem i sobre el qual, vostè, Sra. Consellera, amb aquest
pressupost, té l’oportunitat de posar el seu granet d’arena perquè
això sigui possible, i diu així: “Darrera del talent de les persones
hi són els valors que les vertebren, les actituds que els impulsen,
les competències que els materialitzen i els coneixements que
els construeixen. El repte d’una societat democràtica és crear les
condicions perquè tots els alumnes puguin adquirir i expressar
el seu talent. En definitiva, el compromís amb una educació de
qualitat com a suport de la igualtat i la justícia social.”

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. I per contestar les intervencions
que l’han precedida, té la paraula la Sra. Joana Maria Camps,
també sense limitació de temps. Però jo sempre ho dic, que
suposam que el limitarà el temps, el que vulgui, però que sigui
limitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

No es preocupi, president, moltes gràcies. 

Gràcies, Sr. President, gràcies senyors diputats i
representants dels diferents partits polítics. Mirin, el primer que
els vull dir i que els he dit és que açò és un pressupost realista,
que es pagarà, no un pressupost on es posaven partides, es
gastava i després ens vam trobar amb cues de creditors, amb
empreses quasi fallides perquè no cobraven el que el Govern els
devia. Per què els dic açò? Perquè fa molt bon dir: anem a posar
doblers a la UIB, anem a posar-n’hi més; quan un té molts de
doblers és molt bo de fer gestionar, què fàcil és ser un bon
gestor quan els doblers sobren. El difícil, i es demostren els
bons gestors, és quan es tenen pocs doblers i es mantenen els

serveis, aquí és on es veuen els bons gestors, no quan els doblers
sobren.

Per exemple, que bo de fer és dir: el 2011 a la UIB hi posam
molt de pressupost, però resulta que, per exemple, del
pressupost del 2011 resulta que fan un pressupost i no es pot
aplicar. I com és que no es pot aplicar? Resulta que a la UIB,
del gener a l’abril del 2011, no se li va pagar ni un duro, no se
li va pagar res, i estava pressupostat. Què polit el pressupost!
Però no se li va pagar res. O sigui, que no són destralades a la
Universitat, simplement aquest pressupost és realista i ajudarà
a mantenir la Universitat, l’educació i tots els serveis.

El personal, vostès opinen que no, hi ha un increment de
personal, hi ha un increment de 5 milions d’euros de personal
docent i açò, efectivament, ja els ho he dit, ajudarà a
desdoblaments, atenció a la diversitat i aplicar el trilingüisme,
és clar que sí, però hi és.

Quant a la concertada, és ver que es va arribar a un pacte, a
un conveni a nivell nacional, allà on la conselleria no va
intervenir, és evident que la Direcció General de Planificació
estudia l’aplicació d’aquest conveni, però també els dic que si
s’ha d’aplicar s’aplicarà, ara, el primer que hem de fer, i ho
farem, és convocar precisament les meses salarials, convocar les
meses sectorials per poder debatre com s’ha de donar
compliment a aquest conveni. El que sí ens diuen els nostres
tècnics és que açò no puja ni molt manco 9 milions d’euros.

Quant a noves infraestructures, els puc dir que n’hi ha
moltes en marxa. Tenim dins aquest 2014 el nou CEIP de Sa
Bodega que està en marxa; tenim el nou CEIP Es Pratet, el qual
també està previst dins el primer trimestre del 2014 acabar-se;
el nou CEIP de Santa Eulària, en licitació en aquests moments.
Tenim l’ampliació i reforma del CEIP de Santa Gertrudis en
marxa; la reforma del CEIP Sa Graduada en marxa. El nou IES
de Marratxí. Tenim redactat i per posar en marxa la primera part
del Quarter de Santiago, com a escola d’adults. Tenim el CEIP
de mestre Pere Garau, el qual, per desgràcia, està pendent d’un
conflicte urbanístic, però el tenim previst quan es resolgui açò.
Tenim l’Escola Nàutica Pesquera també a punt d’acabar el
projecte i posada en marxa i tenim moltes noves infraestructures
que es redacten per part de l’IBISEC.

Com li deia, es fa mil i cinc-cents.

I els criteris? Els criteris són molt clars, els criteris són
tècnics per prioritzar una inversió o una escola o l’altra, criteris
tècnics, de seguretat, d’emergència, entre d’altres coses.

Les places d’educació infantil es mantenen igual que l’any
passat, amb 300.000 euros per al sosteniment de les escoletes.
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Les ajudes als llibres s’augmenten en 200.000 euros més
enguany respecte de l’any passat.

La formació professional, que és ver que és un eix
importantíssim d’aquest govern, no hem de confondre, vostès de
vegades confonen qualitat de l’educació amb doblers, doblers,
doblers i doblers, Balears ha posat milions de doblers i és la
darrera, és la primera en fracàs escolar. Què els vull dir amb
açò? Que una integració dels certificats de professionalitat del
SOIB amb la formació professional reglada no necessita tants
de doblers, de vegades val més tenir idees i no tants de doblers.
De fet, tant va agradar aquesta idea que es va exposar al
Ministeri de Treball i en aquests moments a Madrid, Ministeri
de Treball i Ministeri d’Educació, igual que la conselleria i el
Govern balear, fan feina en aquesta línia, per poder integrar els
certificats de formació del SOIB, els quals emet el ministeri,
com saben vostès els emet el SOIB però homologats a tota
Espanya amb la formació professional reglada. Açò és una idea,
no són doblers, és una idea que pot ser fantàstica, perquè
ajudarà, els certificats de professionalitat són certificats més
flexibles que molts d’aquells alumnes que tal vegada no podien
adaptar-se o entrar dins la formació professional reglada, la qual
és molt més rígida, llavors els permetrà, ens permetrà recuperar
part d’aquests alumnes i aquesta formació que rebran, a través
dels certificats de professionalitat, en molts d’aquests aspectes,
en molts d’aquests mòduls, els cursos siguin homologats i
puguin traspassar-se aquests alumnes a la formació professional
reglada.

Aquesta és la clau, la recuperació d’aquests alumnes que
havien abandonat l’escola i perquè no els anava prou bé
d’entrada entrar dins la formació professional reglada,
aconseguiríem, a través dels certificats més flexibles del SOIB,
els quals són perfectament homologables i amb una qualitat
excelAlent, homologar-los certes matèries i se’ls inclouria dins
aquesta formació professional reglada on només n’haurien de
fer unes altres.

També la reestructuració, per altra banda, de la formació
professional a tota Balears no vol dir que costi molts més
doblers, tal vegada ens sobren mòduls. Per exemple, tal vegada,
es fa dins una comissió d’estudi dins el Govern balear, ens
poden sobrar places que queden vacants d’auxiliars
administratius i en canvi, per exemple, a Eivissa o a altres llocs
ens falten estudis nàutics, els quals són demandats per les
empreses d’aquestes illes. Hem d’adaptar la formació
professional d’aquestes illes a la realitat social i demanda de
treball. Açò ho farem en colAlaboració amb els consells i també
hi ha una comissió de feina que en aquests moments estudia tot
aquest tema.

Açò no necessàriament són més doblers, no són moments,
com els dic, els bons gestors no són aquells que tenen els
doblers en abundància, són els que treuen el màxim rèdit amb
la poca quantitat de què disposen.

També els vull dir que el TIL no té partides específiques que
diguin TIL, no, el TIL, el desenvolupament del TIL ve a través
de partides de docents, vindrà a través de l’augment d’aquesta
partida, vindrà a través de les partides de formació, hi ha moltes
partides que poden recollir efectivament la posada en marxa
d’aquest nou projecte.

Quant a la reforma de l’administració local, els puc dir, com
vostè mateix ha dit, Sr. Alorda, que açò és del 2015, és evident
que en el pressupost del 2014 no pressupostarem una cosa de la
qual encara sembla que hi ha molt per parlar. De fet, hi ha molts
dubtes, perquè sí és ver que, per exemple, les comunitats
autònomes hauran d’assumir certes competències, però n’hauran
de deixar altres les quals hauran d’assumir els ajuntaments. Per
tant, el primer que hem de fer, és, a nivell nacional, veure com
es redistribuiran totes les competències entre ajuntaments,
comunitats, Estat i les dotacions pressupostàries, però és evident
que no és per al pressupost del 2014.

No hi ha cap programa que desaparegui d’aquest pressupost,
el mateix que es feia quant a programes es continuarà fent.

Quant a l’Orquestra Simfònica, dir-los que s’estudia,
evidentment, un nou sistema de finançament, però també
comunicar-los que el Govern ha estat un element clau per a la
resolució tant del conflicte laboral com per a la resolució i donar
viabilitat a l’Orquestra Simfònica. Ha encapçalat tot el tema de
negociacions colAlectives amb els representants dels treballadors
i estudia la forma perquè a futurs exercicis hi hagi una
tranquilAlitat i serenitat i hi hagi un finançament total per part de
l’Orquestra Simfònica.

Quant al Teatre d’Inca, els he de dir, que ho observaran, que
serà subvencionat el projecte amb fons FEDER. Què vol dir
açò? El 50% venen d’Europa i l’altre 50% es posa entre tres
administracions: Consell de Mallorca, Ajuntament d’Inca i
Govern balear, hi posen 800.000 euros cada una, amb quatre
plurianuals de 200.000 euros cada any. Hi ha aquí els 200.000
euros del Teatre d’Inca.

També els vull dir que quant a la UIB no és ver que es
davalli; precisament en capítol 7 el pressupost del 2014, en
aquest capítol la inversió es multiplica. Rallam de l’Escola de
Doctorat, també recordin vostès que vostès havien bloquejat 5
milions d’euros de la UIB per a l’Escola de Doctorat, cosa que
aquest govern i no altre ha desbloquejat i ha fet possible.

És evident que tots aspiram que tothom, docents, no docents,
tothom cobri uns excelAlents sous, tots, perquè amb sous bons la
població viu millor, hi ha més consum, hi ha més tranquilAlitat,
però no crec que ningú pugui donar lliçons de retallades,
absolutament ningú, i si no, i rallant dels docents precisament,
els record la davallada del 7%, la major davallada de salaris que
han sofert els docents que el 2010 va fer el Govern Zapatero,
precisament als docents.

Les ajudes de menjador estan al dia, no entenc com és que
diuen que no estan al dia perquè es van pagar totes
absolutament. Recordar-los que quan aquest govern va arribar
hi havia moltes quantitats pendents de pagament i ara, no tan
sols estan al dia, sinó que ara es treuran les noves.
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Ningú no vol que els centres educatius passin pena del seu
manteniment, és absurd i que si han passat pena un moment
determinat és perquè aquest Govern de les Illes Balears, com a
tal govern, havia gastant tant, havia compromès tant que no va
poder fer front a les seves obligacions, i aquí va rebre tothom,
va rebre la UIB, la qual no va cobrar de gener a abril; van rebre
els centres, els quals es trobaren que no se’ls podien pagar les
despeses de manteniment, perquè el que és segur és que si un
ingressa 1000 i en gasta 2000 a qualque banda feren llama, com
diem a Menorca. O sigui que aquí tots hem de pensar a veure de
què som responsables.

I el que sí crec jo és que de la situació que hi havia el maig
del 2011 a la que hi ha ara i de la qual no tenim cap dubte es
trobaran d’aquí a dos anys els ciutadans d’aquestes illes, hi
haurà un abisme, perquè d’una situació de gent al carrer que no
cobrava, empreses fallides, un dèficit terrible, on es gastava
moltíssim més del que s’ingressava, poc a poc anirem tornant,
i de fet ja no es sembla la situació d’ara a la que hi havia el
2011. S’anirà pagant tothom, s’aniran fent pressuposts realistes
i s’arreglarà la situació econòmica d’aquesta comunitat.

En darrer lloc, quant al Pla de ciència els he de dir que és un
pla realista. Per què és realista? És molt bo de fer un pla de
ciència on s’agafen els pressuposts de totes les conselleries,
Educació, totes, i es posa tot, capítol 1, capítol 2, tots els
pressuposts; no, senyors, el nostre pla de ciència és un pla on els
22 milions del 2014 es dediquen únicament i exclusivament, i
perdonin, són 22 milions de la Conselleria d’Educació, n’hi ha
més que venen de la Conselleria d’Economia, perquè, com
vostès saben és un pla de ciència que per primera vegada inclou
l’emprenedoria. Aquests 22 milions són investigació pura i
dura, investigació científica, no hi ha aquí falta de transparència
ni partides que realment es posen per inflar, tot és investigació
científica. Però també sabran vostès, i per açò és realista, perquè
aquest pla de ciència desenvolupa, investiga les línies pioneres
que marca el RIS 3 que presentarem a Europa, que el Consell de
Govern d’aquest divendres aprovarà l’esborrany que es trametrà
al ministeri, el ministeri el corregirà i després el tornarà per
aprovar-lo definitiu. Però què vol dir açò? Aquest RIS 3 és
l’instrument necessari perquè ens arribin els fons europeus i està
previst que arribin més de 100 milions d’euros. Aquests 100
milions d’euros, els quals es repartiran en diversos anys,
s’incorporaran al Pla de ciència, per ser realistes, a mesura que
arribin.

Per açò hem dit nosaltres que tenim un pla de ciència amb
una adaptació contínua i que es revisarà dues vegades a l’any;
es revisarà per veure els objectius complerts, si el pressupost és
correcte, si s’hi poden incorporar partides a mesura que ens
arribin d’Europa, però el que és segur és que no es posarà un
euro que no sigui realista i s’hagi d’executar. Un pla de ciència
innovador, crec jo que exemplar, el qual, per primera vegada els
fruits de la investigació es transmetran a l’empresa privada i cap
a l’emprenedoria. Un pla de ciència que aprofita la investigació
en les línies marcades pel RIS 3, totes envoltant el turisme, el
tema sociosanitari, turisme i aigua, turisme i TIC, matèries per
les quals Balears és puntera i vostès saben que el RIS Europa
ens demana que facem una avaluació de les matèries per les
quals una determinada regió és puntera, i aquestes són les que
hem de destacar i aquestes són les que tenen la connexió directa
amb el Pla de ciència.

Aquest RIS que s’incorporarà després per part del ministeri,
amb tot l’aportat per totes les comunitats autònomes d’aquest
país per poder demanar els fons pertinents, però és que, a part
d’açò, que no està incorporat perquè s’anirà incorporant a
mesura que es rebi, les empreses de Balears podran competir i
anar a Europa a demanar de forma directa fons si són punteres,
si destaquen i amb una competència plena. I llavors aquí també
arribaran molts de fons segons la capacitat de competència de
les nostres empreses.

Llavors, és un pla realista, d’investigació absoluta, sense
desviaments i on poden arribar al llarg d’aquests anys més de
100 milions d’euros, però que s’incorporaran quan arribin. No
farem un cant al sol avançant coses que no sabem, fins que no
els tinguem en mà que podrem gastar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I en torn de rèplica dels
grups que hagin intervingut, en primer lloc, té la paraula la Sra.
Rita, pel Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. He sentit amb atenció les
explicacions de la Sra. Consellera i també de la representant del
Grup Popular i la conclusió que he extret és que l’objectiu al
qual va dirigit tot aquest pressupost i la idea de tirar endavant
una àrea com aquesta, com la d’Educació, és ajustar l’educació
al model productiu, és a dir, parla molt de les necessitats del
mercat laboral, que si tota parlen, perdó, de les necessitats del
mercat laboral. I nosaltres pensam que açò també podria
significar un reduccionisme un poc empobridor, que educació
és més que l’adaptació al mercat laboral, que també hi ha una
part d’obrir al coneixement les persones i al creixement
personal.

Però fins i tot ens estranya aquesta idea d’adaptar les
necessitats del mercat laboral quan després veim que el SOIB,
el qual es dedica a la formació per al mercat laboral i de
persones aturades que ho necessiten, té una disminució d’un
0,33%, que ha tingut enguany. O sigui, que si aquesta idea era
tan bona i ho tenien tan bé i els agradava tant el SOIB, doncs
nosaltres el que veim és que pateix una disminució.

Com que abans he dit que faria unes quantes preguntes sobre
el SOIB, les faré ara i voldria saber quina és la quantitat de
recursos propis que el Govern hi dedica al SOIB.

També voldria saber que amb els 100.000 euros que
dediquen a l’Escola d’Hoteleria quants aturats pensen que
poden formar i si aquesta inversió arribarà a totes les Illes.
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També volíem saber quin és l’objectiu del creixement de les
inversions immaterials del capítol 7 del SOIB i si contractaran
orientadors laborals i quantes noves contractacions
d’orientadors per a les Illes tenen previstes.

També volia saber quina és la despesa que tenen prevista per
a cadascun dels centres nacionals de referència d’FP, de nàutica,
turisme, serveis socials. Quins ingressos es rebran de l’Estat per
a aquests centres de referència?

Si té alguna novetat pensada en la formació professional per
a l’ocupació, vostè ens ha parlat també dels certificats de
formació de professionalitat, però crec que açò no és nou, açò
fa anys que funcionen els certificats aquests de professionalitat.

També voldria demanar, que no m’ha contestat, si la
formació dual arribarà enguany a les illes de Menorca i
d’Eivissa.

També quines són les mesures i pressuposts per a la
implementació o la implantació a les illes del Programa de
garantia juvenil, el qual vostès havien dit que havien
d’implementar.

Quines són les mesures i el pressupost previst per ajudar els
aturats de llarga durada? O quines són les mesures i el
pressupost previst per a l’ocupació dels joves en atur? També
aquelles per ajudar a la formació d’aquests joves en atur.

I finalment, també quin programa justifica que el SOIB baixi
600.000 euros en els ajuntaments, si el que baixen són les
escoles tallers o els tallers d’ocupació.

Per una altra banda, dir-li que no m’ha contestat sobre de
quina partida surten els 300.000 euros per a les escoles infantils.
M’agradaria que exactament em contestés la partida, perquè, bé,
jo pot ser que no l’hagi vista, però si em confirma, també al Sr.
Alorda, que tampoc l’ha vista, i repassa les partides de la 4 a 6,
del capítol 4 dedicat als ajuntaments, clar, no surten, i són unes
partides que es dirigien cap als ajuntaments.

Tampoc no m’ha contestat sobre les inversions, si es pensa
invertir qualque cosa en el Museu de Menorca per les
deficiències que té, sobretot en qüestions de climatització. I del
Museu de Formentera tampoc no m’ha contestat.

I ara voldria fer, ah!, i de Sa Bodega d’Eivissa, de la
infraestructura, nosaltres ens referíem a l’escola antiga de Sa
Bodega, la qual necessita una reforma i s’havia d’entregar
enguany.

Quant a la concertada, ara ja per contestar coses que s’han
dit aquí, que voldria també fer un comentari, els doblers per
pagar el que es deu a l’escola concertada, als docents de la
concertada que, segons el conveni, nosaltres també teníem idea,
no sabíem que venia de l’Estat i que potser ja s’ha cobrat, i
volíem confirmar aquesta qüestió, si s’ha cobrat o no aquests
doblers de l’Estat per al compromís amb les escoles
concertades.

Després, quant que es un pressupost realista que es pagarà,
açò ja ho van dir l’any passat i hi ha moltes escoles que no han
cobrat, ni han cobrat el manteniment, ni han cobrat els auxiliars
de conversa, com ha sortit aquí, etcètera, com ja vam tenir
ocasió de comentar el dijous a la compareixença.

Igualment, basta que entri a la web de l’Assemblea de
Docents i veurà que no es paga; és a dir, l’any passat van fer el
mateix discurs, un discurs realista, tot es pagarà, etcètera; doncs,
jo li dic, si ha de ser igual que l’any passat doncs de realista res,
açò és un discurs i no és res més, perquè vostès no paguen. De
fet, quan nosaltres vam entrar en el Govern el 2007 ja ens vam
trobar unes despeses que no estaven recollides en el pressuposts,
no pensin vostès, llavors diuen que va ser el Govern del pacte.
No senyor, nosaltres vam trobar partides que ja vam tenir ocasió
de comentar l’any passat, però sembla que no ha servit, en
educació, per exemple, es van trobar despeses no recollides en
el pressupost per valor de 35 milions de pessetes en aquell
moment, d’euros, perdó, que no s’havien incorporat.

Igualment, 20 milions també que eren de concerts de
batxillerat i escoles concertades, a més de forats de carreteres
d’Eivissa, tercer carril de Sa Poble, etcètera, si ja ens anam
d’educació.

Gastar, gastar, el que van gastar vostès a l’època de Matas,
i ara no poden, com nosaltres tampoc no vam poder, perquè vam
tenir una forta caiguda d’ingressos, no perquè vam gastar més
del pressupostat, no senyor, el que va passar és que hi va haver
una forta caiguda d’ingressos i vostès no l’han recuperada i per
açò no sempre poden pagar tan poc. I vostès ho han de
reconèixer i canviar de discurs, i si no volen és igual, perquè jo
els ho recordaré cada vegada; perquè quan es podia gastar el PP
gastava i sí que gastava, eh, i gastava en coses que no sempre
han estat necessàries, com el Palma Arena que l’hem hagut de
pagar dues vegades, com el metro que s’inundava, perquè a més
de gastar ho feien mal fet, com les autopistes d’Eivissa que
s’inundaven o com les maquetes de l’òpera que no es van
realitzar i que va sortir 1 milió d’euros amb una maqueta, 1
milió d’euros en una maqueta d’una òpera que no es va fer i que
va sortir dels doblers d’escoles.

Per tant, nosaltres estam orgullosos d’haver gastat, sí que
hem gastat, però nosaltres almanco vam gastar en escoles i vam
gastar en inversions que han tingut un profit per a les Illes
Balears.

I ja una altra cosa que no m’ha acabat d’explicar és què
faran amb els doblers ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Rita, però s’ha passat ja molt del temps. Acabi
just si vol.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ah, doncs, açò li interessa a vostè, Sr. President, perquè vull
que em contesti exactament en què gastaran els doblers que
tenen posats a les partides per al Consorci Patrimoni de la
Humanitat d’Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Dues coses exactes, eh?, escoles infantils i Patrimoni de la
Humanitat d’Eivissa. Açò li deman que em contesti exactament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Rita. Sra. Alorda, té la paraula
també per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, som a un debat de pressuposts i
justament hem de parlar avui de doblers, realment amb la
conselleria les grans discrepàncies sobre model del que ha de
ser l’educació i de com s’ha d’elaborar un consens i intentar que
funcioni una escola, ens aniríem molt enfora d’aquí, però
justament, malgrat ens vol parlar d’una altra filosofia, avui
parlam de pressuposts i si els pressuposts són l’expressió xifrada
d’unes polítiques d’un govern, d’això hem de parlar.

Em sorprèn el cofoïsme del PP, contínuament, quant a la
capacitat que té de gastar, una, i dues, de sempre la flagelAlació,
jo reconec que no em motiva, no em motiva amb el PP respecte
de la incapacitat que tenim els illencs d’autogestionar-nos
perquè som molt mals gestors i som tremendament dolents,
quan tenim un maltractament fiscal absolutament demencial. És
que crec que aquesta manera, si vostè se’n va a Madrid amb
aquesta actitud que utilitza aquí, que tot és culpa del passat, però
que els doblers no són molt necessaris, no són necessaris, la
veritat és que no m’estranya que torni com torna.

Aquests 18 milions d’euros que, segons nosaltres, ens ha
paregut veure de la diferència d’ingressos de transferències de
l’Estat a la seva conselleria de Madrid d’enguany, no servien
per a res? Realment no els enyorarem gens? Vostè està
encantada? Perquè ni ens ha contestat, per a vostè 18 milions
d’euros és igual si venen o no venen. És així, ho he d’entendre
amb aquesta suficiència.

El relat, ja no hi vull tornar entrar, es gastava de demés per
damunt el pressupostat, hi havia un hàbit que havien de corregir,
però sobretot hi ha un moment clau que és quan baixen els
ingressos, el pacte de progrés ve amb una baixada de
pressuposts; el PP posa el crit en el cel perquè no es poden
baixar de cap manera els pressuposts i, en canvi, duim uns
pressuposts del 2011, amb nous imposts, perquè no volem
baixar més, la dreta diu que no es poden baixar els imposts, que
en entrar ells tot s’arreglarà amb dues empentes i hem vist les
dues empentes, Sra. Consellera, aquí són.

Quins són? Capítol 1, ens diu el PP, se’ns recorda de tant en
tant que a l’any 2010 hi va haver una baixada, 700 persones, -
aberrant, però bé-, 700; el 2009 es va gastar en capítol 1 537
milions d’euros; l’any 2010, 520, és ver, vam baixar 17 milions
d’euros. El PP ho va criticar a mansalva, ara se’ns quantifiquen
700 persones afectades a les aules. El PP va transmetre que això
no tornaria passar amb ells, mai, aquests 520 milions d’euros,
desastrosos, deuen ser 600 amb l’IPC, però vostès no han
recuperat el 2009, no el 2009 amb IPC, no el 2009; no han
recuperat el 2010, vostès han passat a 459. Sí, és ver, han pujat
respecte del 2013, 459 respecte dels 520 del 2010. Els 520 va
ser un desastre, perquè a més a més de llevar persones, varen
baixar sous, 459 és extraordinari.

Jo li deman: quantes persones en aquests càlculs que fa el PP
afecten aquestes diferències, perquè vostè em parla d’anterior,
jo li deman de la seva responsabilitat.

Em diu que amb aquesta baixada ha augmentat el nombre de
docents que hi havia respecte del 2010, després de la retallada
criticada pel PP. No digui això. Què cobren la meitat del que
cobraven? Què fa, precaritza al límit? Què fa? Com ho fa?

Formació professional, ens diu que els doblers tampoc no
són importants. Aquest peu tenim aquí i podem compartir amb
vostè, crec, que tenim un gran repte amb l’educació dual, però
dependrà molt de com comenci. Hi ha vicis, hi ha manca de
tradició, hi ha hagut els fons europeus i tot el que s’ha fet té els
peus com estan, i aquesta l’hauríem de començar bé. Allà on
funciona hi posen doblers, Sra. Consellera. Per cert, vostè creu
que les entitats europees està plena de gent que no pensa en
educació? Quan diuen, orientacions, en educació superior a un
1,1% del PIB, tenim, vostè ho sabrà, no?, tenim 26.000 milions
de PIB nosaltres. Per què fan aquesta referència al PIB? Han
tornat tots beneits, li pareix a vostè? No ho sé, vostè creu que
van malament, perquè ho diuen en educació superior, ho diuen
en recerca, ho diuen en educació en general, donen aquesta
referència. Són organismes internacionals tots ells; creu que és
absurda aquesta referència? Jo crec que no, jo crec que no. Crec
que no hi podem arribar nosaltres, amb el sistema que tenim,
amb el sistema que tenim crec que no hi podem arribar. Ara,
però vostè si creu que sí, que tota l’herència del passat amb dues
empentes ho arreglarà, però ara m’ha donat la impressió que és
que vostè està contenta amb el 2,8% del PIB. O per a vostè la
referència al PIB no té cap importància?

Bé, li tornava al tema de formació professional. Hi ha de
posar monitors, hi ha d’educar les empreses. Aquest tema, ara,
el moment inicial, és molt important. O el viciarem, perquè no
hi ha prou gent preparada, no hi ha prou tradició, no som a
Alemanya; volem arribar a ser-hi en aquests termes, però no hi
som, no hi som. I això representa una inversió de principi
important, i vostè em baixa l’aportació en formació
professional, però me la baixa d’una manera relativament
contundent. Liquidació 2011, 3,5 milions; liquidació provisional
del 2012, 3.600.000; liquidació, pressuposts 2014, 2,5 milions,
2.400.000, programa 421G.
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Bé, si tots li posen i tot li paguen els empresaris, els quals
estan poc avesats a posar doblers en coses d’aquest tipus a les
Illes Balears, ja li apunt jo que ni el patrocini cultural ni
l’educatiu no té gaire tradició, ara si vostè ho arregla, això ens
ho deien fa dos anys: no, en entrar el PP hi haurà patrocini. Bé,
bé, si ens ho du, jo li reconeixeré.

Com ara em tranquilAlitza que em digui allò de 0-3, ens
tranquilAlitza, idò només li demanaria també la precisió de la
partida, perquè millor, per res del món el que no volem és que
hi hagi problemes amb aquesta franja de debat.

Inversions. Per favor, miri totes les demandes que té
d’inversió, perquè ja li dic aquest cofoïsme que vostè desprèn,
quan tothom li diu que té dificultats; la convit a una cosa: vostè
diu que aquí moltes vegades a la Conselleria de Cultura ens
passa que el PP diu que la societat pensa una cosa i nosaltres
una altra, jo li deman que facem una comissió rogatòria
conjunta, que hi anem junts a les escoles. Aleshores diran el que
diu vostè que diuen o el que nosaltres diem que diuen, o
sentirem la pluralitat, anem-hi junts, anem-hi junts! Perquè la
versió que jo tenc, cinc minuts després que vostè abandoni una
escoli i digui el que li han dit allà, a mi me n’arriba una altra.
Anem-hi plegats, anem-hi plegats, i replegui tot el que té, només
d’Inca ja li faré jo un llistat ampli del que necessiten a totes les
escoles del poble. Però és que seria inacabable fer-ho per allò
altre.

El Teatre d’Inca, ens congratulam, jo felicit, crec que és una
iniciativa necessària i estaré molt content que així es precisi.

Els fons FEDER pensava que ja estarien concedidíssims, a
hores d’ara jo diria que el sexenni que tenim ja no hi som ni a
temps, em sorprèn, però n’hi ha un altre de sexenni, em sabrà
greu haver perdut aquest, però si n’hi ha un altre, n’hi ha un
altre, i l’únic que voldríem és veure-ho per escrit, perquè vostè
comprendrà que moix escaldat d’aigua freda tem, i ja n’hem
vistes moltes dins el Teatre Principal, però bé, si cerquen una
fórmula i la troben, nosaltres estarem encantats.

Una darrera -i em perdonarà, Sr. President- en un tema,
política lingüística. Vostè s’ha temut que no n’ha dit ni una
paraula o jo no l’he sentida en un tema que és cabdal. Vostè diu
que el català és patrimoni de tots nosaltres, ja voldria jo creure-
la, i que per tant, tenim una llengua, tots els països, sobretot
amb una llengua relativament petita, fan polítiques lingüístiques
poderoses, tots el que tenen una llengua gran també, Espanya
dedica molts de doblers a la llengua espanyola, França els
dedica a la llengua francesa i tots el països relativament de
menys parlants, tipus els 9 o 10 milions de parlants, com tenim
tants a nivell d’Europa, dediquen polítiques importants a la
llengua. Què té vostè en programes lingüístics? Quina ambició
té de normalització?

És clar, ja quasi no li deman perquè des del moment en què
vostè creu que estam no ja molt millor que l’any 1997, sinó que
gairebé ens hem passat, ens hem passat!, la veritat és que el
coneixement demogràfic que té del país i del coneixement de la
llengua em preocupa, em preocupen les dades que vostè mou de
sociolingüística. En tot cas, però, li vull demanar: no hi ha
dedicat ni mitja paraula en tota la primera intervenció, li vull
demanar que, com a mínim, no se’n vagi d’aquí sense parlar

d’aquesta llengua catalana que és patrimoni de tots els illencs.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Miri, jo quan sent l’oposició la veritat
és que crec que no se n’adonen que varen passar els darrers anys
de pacte, he arribat a aquesta conclusió, és a dir, no saben d’on
partim i on hem arribat. Els darrers anys de pacte no es pagava
a la Universitat, els darrers anys de pacte no es pagava a les
escoles, els darrers anys de pacte no es pagava l’escola
matinera, els darrers anys de pacte no es pagaven les activitats
extra escolars, és a dir, havien arribat a un caos dins l’educació,
i mentre es retallava els sous als mestres, mentre es retallaven
mestres, ells malbarataven, per exemple, amb dos gerents a
l’SFM, per exemple. 

Evidentment que demanàvem més pressupost, evidentment
que demanàvem més pressupost, si vèiem que vostès tiraven els
doblers per un altre costat, per què ens retallaven en educació?
Però va arribar el Partit Popular i com que va arribar el Partit
Popular es va fer un decret de mesures urgents i en aquest decret
de mesures urgents, el primer de tot que es va tocar va ser
l’estructura política, és a dir, com no volien que els demanàssim
més inversió en educació si tenien 14 conselleries, per l’amor de
Déu!, és clar que sí, evidentment que sí!

Si vostès tiraven els doblers per un costat, els volíem cap a
educació, no els volíem...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, demanaré alAlusions si es continua alAludint a
la meva intervenció, la qual cosa em sembla molt bé, eh?
Només advertesc que demanaré alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, si, bé.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Rèplica, eh? Demanaré rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ja sap, Sra. Aguiló, que no pot fer alAlusions als altres...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

No, evidentment, jo simplement...



1292 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 62 / 6 de novembre del 2013 

 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ara ja està, ja està.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Simplement és saber d’on partim i on anam.

Es va firmar un pacte d’estabilitat on es demanava un 6%
del PIB, cosa que inimaginablement i evidentment en quatre
anys no varen ser capaços d’arribar, per tant, hem de saber on
anam, d’on partim i què hi ha per enmig.

Som enmig, el Partit Popular ha posat ordre, amb un decret
de mesures urgents, i el primer que ha fet ha estat tocar
l’estructura política. Davant aquest, diguem, esforç per part del
Govern per posar ordre on no n’hi havia i davant aquest esforç
del Govern de fer uns pressuposts el més ajustats a la realitat,
crec que tots hem de fer un esforç, i evidentment que tots volem
moltíssima inversió en educació, no es creguin que la consellera
gaudiria de tenir un pressupost elevadíssim en educació, és clar
que sí, però un bon gestor precisament es caracteritza per
gestionar amb el que té i per aconseguir la qualitat educativa
amb el que té.

Per tant, senyors i senyores diputats, Sra. Consellera,
l’elaboració dels pressuposts generals de la nostra comunitat
autònoma per al 2014 s’emmarquen en un context caracteritzat
pels signes d’estabilització, davant una gestió caòtica som
davant signes d’estabilització de l’economia espanyola en els
primers mesos del 2013. L’esforç dirigit als sanejament de les
finances públiques s’ha dut a terme de manera equilibrada, tant
mitjançant canvis normatius que han suposat un increment
d’ingressos públics com mitjançant reduccions de la despesa
pública.

D’igual forma que l’Estat, per incrementar el nivell educatiu
a Espanya, a més d’abordar la reforma del sistema educatiu,
s’incrementen les dotacions a la política educativa fins a un total
de 2.150 milions d’euros per al 2014, aquí a la nostra comunitat
educativa impulsam reformes educatives i incrementam el
pressupost per a l’educació.

Consellera, creim, des del Grup Parlamentari Popular creim
que va pel bon camí per aconseguir la tan anhelada qualitat
educativa. Enhorabona, enhorabona per aquest pressupost, per
la seva gestió i per la seva valentia!

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Aguiló. En torn de contrarèplica,
Sra. Consellera, té la paraula, ara sí que per un temps de cinc
minuts.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sr. President, gràcies, senyors diputats. Mirin, com
els deia el pressupost no és infinit, què més voldríem tots, què
més voldríem..., em diu: hi ha centres que tenen necessitats
educatives; què més voldríem nosaltres que tenir milions i
milions i milions d’euros per dedicar a educació! No tendríem
cap problema, segurament encara ens dirien cosa, encara ens
dirien que els milions que dedicam aquí, els hauríem de destinar
allà, però així i tot, així i tot -els ho repetesc- és molt bo de fer
tenir molts de doblers i posar-se a repartir fins i tot sense ordre
ni control, moltes vegades com va passar. El difícil és gestionar
amb poc, el difícil és mantenir els serveis amb poc doblers, aquí
es veuen els bons gestors i aquí és on es veu el Partit Popular
que, per desgràcia, a la història d’aquest país sempre va a
arreglar les desmesures i els descontrols dels partits d’esquerres.

(Remor de veus)

Si em permet...

(Remor de veus)

...perdoni, pre...

EL SR. PRESIDENT:

Perdonin, senyors diputats, els demanaria que estiguéssim
tots tranquils...

(Continua la remor de veus)

Per favor, senyors diputats i senyores diputades! Té la
paraula la Sra. Consellera i no els tornaré permetre que la
interrompin. Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Moltes gràcies, Sr. President. Amb aquesta educació que
volem impartir als nostres infants, sobretot escoltar els altres
sense interrompre i respectant les seves opinions, com jo els he
respectat a vostès sense interrompre’ls a cap moment. Gràcies.

Els deia que aquests pressuposts són realistes i em diuen
vostès, la Sra. Rita em deia: oi, no em fa gràcia que només es
miri el model productiu; i és que, senyors, la mateixa paraula
“formació professional”, ho diu, si no ens miram el model
productiu per a la formació professional d’aquestes illes, si no
l’adaptam a la realitat, què estam fent? Està molt bé tenir una
cultura general, però la formació professional forma futurs
professionals, no podem formar coses on no hi ha expectatives
de feina. 

La disminució del SOIB és simbòlica, un 0,33, i li diré a què
correspon: precisament perquè l’any passat es va posar més d’1
milió d’euros extres per pagar beques que el pacte devia, beques
d’ajudes familiars per a gent que es formava, devia des del 2008
que no s’havien pagat, pressupost va posar aquest milió i per
açò hi ha aquesta diferència, perquè enguany ja no fa falta,
perquè es va pagar tot açò.
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El SOIB té més de 15 milions, aproximadament 15 milions,
en recursos propis de personal, més de 3 milions en fons propis
destinats a polítiques actives, els dic que per obtenir coses són
les bones pràctiques que ho fan -em reiter-, no són les quantitats
de doblers.

Els centres de referència, hi feim feina amb el ministeri
precisament, perquè vostès saben que nosaltres posam el
personal i el ministeri paga la investigació, precisament perquè
açò funcioni i es posi en marxa. L’altre dia ens vam desplaçar
a Madrid a veure el ministre i a interessar-nos precisament pels
centres de referència que tenim a Balears. 

Li he de dir també que el capítol 7 no existeix, ni existeix
enguany ni existia l’any passat en el SOIB, per tant, no sé a què
es refereix.

També els he de dir que les garanties juvenils que vénen
d’Europa ja s’han presentat les línies davant el ministeri i estam
a l’espera que assignin el pressupost a cada comunitat
autònoma.

No li he rallat de certificats, Sra. Rita, de professionalitat
que existeixen fa molts d’anys, és clar, mai no es pensarà que no
sabem que els certificats de professionalitat existeixen. Del que
li he rallat és d’un projecte nou en el qual fa feina el ministeri,
que nosaltres li ho vàrem demanar, que és la integració dels
certificats de professionalitat en la formació professional
reglada.

La partida de les escoles infantils, si la vol saber ben exacta,
és el programa 423AD1 4800, a famílies i institucions sense
ànim de lucre, centre gestor 13501 de la Direcció General de
Planificació, amb quantia de 300.000 euros, açò ho té als
pressuposts.

Després, li he de dir que les inversions, el Museu de
Menorca és de l’Estat, ja sé que es fan gestions i el Govern
colAlabora precisament perquè l’Estat pagui, per exemple, la
climatització. Ara, les inversions no corresponen a aquest
govern balear, com vostè també hauria de saber.

Els he de dir també que de les escoles concertades també
haurien de saber que el conveni nacional es va tancar fa
poquíssim i que l’Estat encara no ens ha transferit els fons per
donar-li compliment. Així i tot, ja li dic que hem de cridar la
Mesa sectorial dels professors de concertada.

Els he de dir per finalitzar que nosaltres pagam el que els he
dit, el que és real i farem el que sigui real. No em rallin de
pactes fiscals, perquè nosaltres farem el possible, però vostès,
què varen fer? És clar que hem de rallar del passat, entenc que
vostès voldrien no parlar-ne mai, ho entenc perfectament, però
el present no s’entén sense el passat.

Vostès estan orgullosos de gastar el que no tenien i d’açò
n’estan orgullosos, bé, és el seu problema, és evident. És
evident que.... no em diguin que és perquè varen davallar els
impostos, vostès els darrers pressupostos de quan governaven ja
havien davallat els impostos i vostès seguien pressupostant la
despesa com si tinguessin els mateixos impostos, varen fer un
pressupost sabent que havien davallat de manera molt
considerable totes les partides d’ingressos per imposts, enlloc de
disminuir les partides de despesa, les varen continuar mantenint
i augmentant, amb una irresponsabilitat terrible. Quantes
persones van ser afectades per la seva decisió? Quantes
persones van veure reduïts els seus llocs de feina pel descontrol
que va haver d’assumir aquest govern pel que van deixar
vostès?

I rall jo, gràcies, Sr. Alorda.

Comprenc que vostès no vulguin parlar del passat, però és
que el passat de vegades és responsable de la pèrdua de llocs de
feina, del descontrol i és també responsable i se n’ha de parlar.
I el futur, en parlarem, serà el que deixarà aquest partit que
deixarà un govern equilibrat i que mirarà cap al futur i amb
esperances.

També li vull dir quant al Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, que vostè hauria de saber que les línies de despesa
les marca la junta rectora i no el Govern balear, no, açò -
perdoni, però rall jo, gràcies-, açò ho marca la junta rectora i no
el Govern, respectem -i açò ho hauria de saber- el que diu la
junta rectora.

Quant a la política...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, continuï, senyora....

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Moltes gràcies, moltes gràcies, Sr. President. Quant a la
política lingüística, miri, es fa molta labor i se n’ha de continuar
fent, a través de l’Institut d’Estudis Balears es fa formació
lingüística amb cursos de formació de català entre la població
adulta; es fa l’avaluació lingüística amb proves de català, dues
convocatòries anuals, mentre que durant el pacte, per exemple,
només es feia una convocatòria anual; es descentralitzen les
proves per a tots els pobles de les illes; es fa el foment de la
lectura del català entre els nostres escolars; es fa material
didàctic específic en català, per fomentar les modalitats insulars
de cadascuna de les illes; es fa l’assessorament lingüístic d’IB3,
precisament per açò, perquè arribi a tothom i que es ralli pel
mitjà públic de comunicació correctament la nostra llengua; es
fa foment dels escriptors en català. 
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Es fan moltíssimes coses. Des de la conselleria es fan, per
exemple, es colAlabora amb l’estudi Ramon Llull per preparar el
centenari; es finança la càtedra Ramón Llull, que els record que
estava en perill de desaparició per la falta de pagaments que
vostès van fer, i açò ho solucionat aquest govern.

Per tant, nosaltres estam interessats a fomentar, a defensar,
a ajudar a estimar, a conèixer la nostra llengua i com he dit
moltes vegades açò no té color polític perquè la llengua no és
patrimoni de ningú, és patrimoni de tot un poble.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I una vegada esgotat l’ordre
del dia, només ens queda agrair la presència de la consellera i de
tots els seus acompanyants, moltes gràcies.

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