
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2013 Núm. 70/fascicle 2
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Xico Tarrés i Marí

Sessió celebrada dia 11 de desembre del 2013, a les 10,00 hores

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2014. fascicle 1



1458 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 70 / fascicle 2 / 11 de desembre del 2013

 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a totes i a tots. Començam amb el debat número 4
de totalitat, agrupació de la secció 12, Conselleria de Turisme
i Esports amb les seccions i entitats afins. Hi ha esmenes a la
totalitat. En primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions -ja anava a començar directament-, que veig que
sí.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Rosa Maria Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gabriel Martí substitueix Carlos Veramendi.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Carolina Torres substitueix Vicent Serra.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Ara sí, passam al debat número 4 de totalitat. Hi ha
esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista, secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, esmena 14316. Agència del
Turisme de les Illes Balears, 14466. Ports de les Illes Balears,
14475. Fundació per l’Esport Balear, 14486. Secció C02,
Consorci Escola d’Hoteleria, esmena 14499. Secció C03,
Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i
Foment de la Desestacionalització de l’Oferta a l’illa de
Mallorca, esmena 14500. Consorci Velòdrom Palma Arena,
esmena 14501. Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears,
14502. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, esmena 14708.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista... ho deim bé? 

Idò, Sr. Conseller, té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Home, he estat vuit anys conseller, però
crec que...

EL SR. PRESIDENT:

Ah! Perdoni, Sr. Diputat, és el mal costum que un té.

(Algunes rialles)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Jo també caic en el mateix error perquè també molts d’anys
vaig ser titular...

EL SR. PRESIDENT:

Això és el problema dels consells.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... m’han enganxat aquest vici. Tornant al debat i a les esmenes,
Sr. President, les donam per defensades en els termes presentats
i ens reservarem els arguments més substancials per al debat en
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, moltes gràcies. Per part de MÉS té la paraula
el Sr. Diputat, també per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El mateix que ha dit el company del Grup Socialista, deixam
el debat de l’esmena a la totalitat per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I, per part del torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular la Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Debatrem les qüestions en el Ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, podem passar a la votació
de les esmenes de la totalitat, secció 12, Conselleria de Turisme
i Esports, i si cap grup no demana votació separada farem
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, en primer lloc.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Vots a favor són 6, vots en contra són 5.

Molt bé, això ha estat pels pèls, aqueixa és per apuntar. 

(Se sent una rialla i una veu de fons que diu: “aquesta
vegada...”)
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(Se sent una veu de fons que diu: “cinco, seis”)

Sí, sis...

(Se sent una veu de fons que diu: “seis a cinco”)

Sis, cinc. 

(Se sent una veu de fons que diu: “hemos ganado”)

Passam al debat número 5 de globalitat, agrupació de la
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports amb les seccions i
entitats afins. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista,
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, al programa 457A,
Promoció i Foment de l’Esport, esmenes 14541, 539, 540, 318
i 320. Al programa 514B, Gestió de les InstalAlacions Portuàries,
esmenes...

(Remor de veus)

Perdonin, senyors i senyores diputats, he deixat les esmenes
per votar les esmenes de MÉS, com que hi havia una esmena, hi
ha una esmena de MÉS, hem de tornar enrere al debat de la
totalitat que hem deixat la votació de l’esmena de MÉS. Per
tant, crec que quedarà igual, tornam a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari MÉS. 

Sr. Diputats, anam a votar. Vots a favor de l’esmena a la
totalitat de MÉS, que ens l’havíem deixat abans. 

Vots a favor? Són 5. 

Vots en contra? Són 6. 

No hi ha abstencions. 

Per tant, permetin-me que llegeixi els números de les
esmenes del Grup Socialista. Passam, com deia, al programa
514B, Gestió de les instalAlacions portuàries, que eren les
esmenes 14445, 14294, 295, 308, 309, 311 i 312. Al programa
751C, Ordenació del sector i redefinició del model turístic,
esmenes 14447, 321, 446, 317 i 319. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, al programa 751C, Ordenació
del sector i redefinició del model turístic, esmena 14706.
Agència del Turisme de les Illes Balears, esmena 14707. 

La diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló, a la secció
12, Conselleria de Turisme i Esports, al programa 751C,
Ordenació del sector i redefinició del model turístic, esmena
14146. A la Fundació per a l’Esport Balear, esmena 14166.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula, una altra vegada, el Sr.
Diputat, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia al conseller, Sr. Delgado,
conseller de les matèries que ara afrontam, li anava a parlar de
la seva -entre cometes- solidaritat amb les conselleries -també
entre cometes- socials davant de la situació de crisi econòmica
que patim, però dins el seu poti-poti competencial, el del Sr.
Delgado, amb transports i turisme de la mà i també la gestió
urbanística del litoral, amb ports esportius barrejats amb les
necessitats de transport turístic i no turístic, dins aquesta
mescladissa, dins aquest totum revolutum, hi té també, a part de
solidaritat, dos pous negres, dos immensos forats econòmics
fruit de la vergonya d’aquesta comunitat, que aquests dies es
passeja i passeja la seva ignomínia pels jutjats de la nostra
comunitat. Té dins Esports, Palma Arena, 2.150.000 euros
enguany, només enguany, per a l’any que ve 2014, i dins
Turisme el Palau de Congressos, 8 milions d’euros l’any que ve
prevists dins Turisme. És a dir, 10.150.00 euros només per a
l’any que ve de bacanal, de bacanal dels governs del Sr. Matas.

Donarem suport a les esmenes del Grup MÉS, ja els ho
avanç, perquè segueixen línies  similars a les que segueixen les
nostres: la millora de la formació per tal de millorar la qualitat
del nostre producte turístic, la millora de l’ocupació hotelera,
però també sobretot laboral en temporada baixa. 

Donarem també suport a les esmenes de la diputada no
adscrita, la Sra. Margalida Font, tant pel que fa a l’esmena sobre
programes de tecnificació esportiva com de la de 600.000 euros
pensada per afavorir la política de promoció turística de l’illa de
Formentera.

Els esports són molt més que els mausoleus a la fatxendada
com és el Palma Arena, i molt més que un esquer, un producte
per atreure turistes amb proves de renom. Per cert, ja que ha
sortit el Sr. Matas, no sé si recorden els campionat de golf de
Pula Golf, aquell balneari privat de la Sra. Estaràs i del Sr.
Matas i el seu govern, on, segons càlculs de la policia, només en
sis anys es varen gastar, deixar de gastar, generositat de
l’empresa, 35.500 euros, a canvi de què? Supòs que més prest
ho sabrem. 

L’esport no només és promoció turística sinó que són moltes
més coses, és promoció de la convivència sana per a infants i
també promoció d’un oci saludable. Per açò presentam esmenes
per a foment de l’esport escolar que és competència
evidentment del consells i de l’esport base que és competència
dels consells, per 500.000 euros una, per 500.000 euros l’altra.
També per donar suport a convenis de l’esport base amb els
ajuntaments, 500.000 euros. Manteniment de competicions
esportives autonòmiques, 500.000 euros més. I també 500.000
euros més per a millora d’instalAlacions esportives, més enllà
dels 2,5 milions d’euros que costarà el 2014 el Palma Arena. Per
tant, no només esport com a promoció turística, com a producte
turístic sinó també esport com a promoció de la salut i de la
convivència i de l’oci saludable.
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Pel que fa a Ports, fa més de dos anys que el Govern en el
tema de Ports navega sense rumb, amb el nord trabucat. Entre
una reforma de la Llei de ports que permeti via pla director, som
una secció per a cada illa com reiterant anuncien, mentre
aquesta llei que l’esperam amb un pla que consolidi, derivat de
la llei, la privatització de l’activitat nàutica, que encara es
gestiona públicament així com aquelles noves instalAlacions
privades que necessiten, que necessiti per sobreviure la
incombustible confraria de l’especulació d’aquesta comunitat
per satisfer la seva insaciable voracitat. 

De veritat que el Govern entre la reforma de la llei que mai
no presenta, ni fa falta que la presenti evidentment perquè vists
els antecedents legislatius d’aquest govern, millor que la deixi
com està, i la reclamació de la gestió, per privatitzar-la ipso
facto, dels ports de l’Estat i mentrestant els ports reals, els
realment existents, estan peus per amunt amb les taxes cada
vegada més cares, els amarraments buits i morts de riure mentre
ell espera per ocupar-los i fer, en la seva aparença més externa,
un Sant Llàtzer.

Per tant, proposam afectar la immensa gran partida de Ports
a les Illes Balears, 150.000 euros per al pla d’usos de Sant
Antoni de Portmany; 150.000 per al port natural, el port antic,
tradicional de Ciutadella per a la millora de serveis i
electrificació, que va ser retirada pel Govern de les Illes Balears
actual en plena construcció i en aquests moments tenim uns
magnífics molls de pilons sense electrificar, és a dir, sense llum
per als llocs que hi arriben; 500.000 euros per a la primera fase
del passeig marítim del Port d’Andratx; altres 500.000 per al de
Fornells, i 500.000 per a la primera fase de la remodelació del
passeig marítim de Portocolom. 

També, parlant de connectivitat, el conseller canta sempre
les meravelles dels comitès de rutes i els grups de diputats del
Partit Popular fa l’ona cada vegada que el conseller parla de
comitès de rutes. Per tant, ja que normalment les coses en aquest
país funcionen millor si tenen dotació econòmica, no només
bona voluntat i molta estadística, que és el que normalment
coneixem en els comitès de rutes, estadística i més estadística,
presentam dues esmenes per aportar-hi 300.000 euros als
comitès de rutes per tal que tenguin algun argument més que la
bona voluntat i els power points que coneixem.

Tenim que el conseller Company fa seminaris sobre turisme
biològic. El conseller Gómez, també vicepresident, parla
habitualment de la Balears Film Commission i de Halle Berry,
que sempre quan parla de la Balears Film Commission sempre
surt a colAlació la Sra. Halle Berry, com una arma d’atracció de
turistes, la Balears Film Commission, no la Sra. Halle Berry,
eh? Estaria bé que el conseller de Turisme prestés també atenció
als productes turístics, ja que ho fan els altres consellers, i
també dediqués una mica de recursos a aquests productes.

Per tant, proposam 100.000 euros per a l’impuls de
productes turístics magnífics, específics com tenim, com és
Eivissa Patrimoni de la Humanitat, Menorca Reserva de la
Biosfera, la Serra de Tramuntana a Mallorca i el Parc Natural de
Formentera. Ho afectam a l’Agència de Turisme de Balears
perquè aquests productes de primera qualitat no es quedin
només en paraules sinó que tenguin també arguments
econòmics per donar-los suport.

Evidentment, també 8 milions d’euros perquè cada consell,
els quatre consells, pugui estructura producte turístic propi a
cada illa, 8 milions d’euros coincideixen, aproximadament, amb
què ens costarà el 2014 l’anualitat, només al Govern i a altres
administracions que també hi posen recursos, el Palau de
Congressos que està a mig construir o a mig derruir, no acaba
de quedar molt clar, en aquesta comunitat. 

També 130.000 euros de promoció en colAlaboració amb
Turespaña.

I, finalment, 1 milió d’euros perquè pugui començar a
caminar una escola necessària d’hoteleria a Sa Coma a Eivissa
perquè entenem que la formació, Mallorca té una bona escola
d’hostaleria, que després donarem suport a una esmena del Grup
MÉS per dotar-la de més capacitat formativa, entenem que
Eivissa necessita també d'una escola d’hostaleria. Té unes
instalAlacions en aquests moments abandonades, deixades de la
mà de Déu, com són les antigues instalAlacions militars de Sa
Coma, i que també és necessari que tenguin una sortida tant les
instalAlacions, i per tant aquesta és una bona solució a l’escola
d’hostaleria entre d’altres coses que hi poden anar, i també és
necessari i just que Eivissa disposi d’unes bones instalAlacions
per tenir, ja que parlàvem de producte fa una estona, de tenir a
les persones que es dediquen a fer que aquest productes sigui
una realitat, és a dir, els treballadors i les treballadores de la
immensa indústria turística d’Eivissa, tenguin capacitats
formatives suficients per poder tirar endavant. 

Per tant, Sr. President, acab. Aquestes són les esmenes que
ha presentat el Partit Socialista a aquesta secció, a la Conselleria
de Turisme i Esports, amb Ports i Aeroports també inclosos.
Evidentment és molta roba, molta roba que té aquesta
conselleria per a tan poc sabó, tan poc sabó econòmic com
disposa en el seu pressupost, però evidentment dins les
limitacions que aquest pressupost ens marca hem presentat
aquestes esmenes per aconseguir que tant el producte com la
promoció turística tenguin més nivell i més qualitat que fins ara
han tengut. La situació turística millora, però evidentment si li
posam arguments econòmics aconseguirem que no només arribi
la millora del turisme als pocs que hi arriba sinó que també
pugui arribar a tot el comú de la societat per millorar el nostre
benestar i per millorar la capacitat i la qualitat de feina dels
treballadors i les treballadores de les Illes. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS el Sr. Abril té la paraula, per un temps de deu minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, seré breu perquè el nostre grup parlamentari ha presentat
només dues esmenes parcials al pressupost de la Conselleria de
Turisme i Esports. Són esmenes molt polítiques, no hem volgut
entrar en esmenes de detall del pressupost, ja li vàrem
manifestar al conseller quin era els desacord en general de la
política de la conselleria. Particularment amb els temes
d’Esports no hi vèiem les millores sobre el pressupost del que
era l’augment, la privatització de l’Escola de Vela de Calanova.
I en temes de transport marítim i aeri pensam que no és tant a
nivell de pressupost sinó a nivell de negociació política amb
l’Estat que es poden aconseguir més coses i millores
substancials en la qualitat dels serveis que es donen o que
s’haurien de donar als ciutadans i ciutadanes. 

Em centraré en les dues esmenes. La 14706, és una esmena
de substitució on plantejam ampliar la capacitat i els programes
de formació de l’Escola d’Hoteleria. Aquests dies es debat, ahir
mateix hi va haver reunió amb el conseller d’Economia i
Competitivitat per parlar del Pla d’Ocupació, si reconeixem que
l’hoteleria i el turisme ocupen un lloc central en el nostre
sistema productiu, pensam que per tercer any consecutiu tenir
el pressupost de l’Escola d’Hoteleria congelat no és correcte, és
cert que hi ha un augment de 100.000 euros, però és de capítol
7 i, com el mateix conseller va reconèixer a la seva
compareixença amb motiu d’aquests pressuposts, per posar aire
condicionat a l’Escola d’Hoteleria, nosaltres pensam que el que
s’ha de fer és ampliar aquestes capacitats i els programes de
formació de l’Escola d’Hoteleria per donar resposta a les
necessitats socials que hi ha també en aquest moment i que
tenen a veure amb l’atur i la formació, tant de la gent jove com
de la no tan jove. I l’Escola d’Hoteleria juntament amb la
Universitat han de jugar un paper central a l’hora d’innovar i
aprofundir en aquesta qüestió i plantejam una alta de 200.000
euros i una baixa de 200.000 a compte de la partida d’interessos
bancaris que, igual que l’any passat, consideram que està inflada
i el Govern té marge de maniobra per treballar-hi.

I l’esmena 14707 on plantejam -és una esmena d’afectació-
un programa de desestacionalització. També li vaig manifestar
al conseller que, bé, si ens atenem als resultats en nombre de
turistes i de despeses a la facturació hotelera dels darrers anys
o, fins i tot, en els contractes signats amb majoristes de viatges
en la darrera World Travel Market la conselleria s’hauria de
centrar, sobretot, en dues qüestions, primer, mirar de pensar i
treballar pels sis mesos que no són estrictament de sol i platja,
perquè la resta suposadament està mínimament assegurat, i en
tot allò que és desenvolupament turístic pensar en elements, en
estratègies, en accions que generin sinèrgies entre aquesta
indústria turística i hotelera, que està en el centre del nostres
sistema productiu, i la resta de sectors econòmics, afavorint des
del turisme i des de la centralitat del turisme la necessària
diversificació econòmica a la nostra comunitat, per no ser tan
monodependents no només del turisme sinó del turisme de sol
i platja. Pensam que en l’actual moment s’hauria de centrar la
feina de la conselleria en això.

I plantejam una esmena que proposa donar de baixa una
metàfora no només des del malbaratament i de la mala gestió
política d’uns i d’altres, sinó també de la plantada d’un sector
que fa molts de doblers en aquests moments, però que tampoc
no ha tengut cap mirament a l’hora de deixar tirada

l’administració quan li ha convingut, que és la baixa que
proposam del Palau de Congressos, aquests 8,5 milions que
vénen a ser el creixement que té l’Agència de Turisme en el
pressupost de 2014 per dedicar-los a un programa de
desestacionalització. 

I finalment, dir que donarem suport a les esmenes també del
Grup Parlamentari Socialista i de la diputada no adscrita, la Sra.
Margalida Font, tot i que entenem que hi ha esmenes que per
ventura impliquen un augment del pressupost sense plantejar
una alternativa d’ingressos i nosaltres les esmenes que hem
presentat des del Grup Parlamentari MÉS intentam que no facin
créixer, en termes de despesa, en excés aquest pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. I la diputada no adscrita, Sra. Font
i Aguiló, també té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Pas de seguida i de manera molt
breu a defensar i a mantenir les dues esmenes que hem presentat
a aquesta secció i que es referiran específicament a l’illa de
Formentera. La primera, la 14146, per un import de 600.000
euros al programa 751C, d’ordenació del sector i redefinició del
model turístic, seguim, malgrat que la Comissió Mixta de
Transferències del Govern i el consell hagin ja iniciat les
tasques preliminars del procés del traspàs de funcions i serveis
en matèria de promoció turística, la seguim mantenint ja que
està formulada en el sentit positiu d’assegurar i reivindicar el
nostre dret que com a illa tenim a una promoció diferenciada i
específica.

Aquesta esmena pretén donar al Consell Insular de
Formentera la seguretat, la certesa i la confiança per poder
desenvolupar i impulsar una promoció específica i directa i
dissenyada des de Formentera per a l’any 2014 a l’espera de
l’esdevenir de les negociacions i així fer possible una vella ja
reivindicació de tot el sector turístic de l’illa.

L’altra esmena que continuam mantenint, la 14166, per un
import de 75.000 euros a la Fundació per a l’esport balear, fa
referència al finançament per a programes de tecnificació de
judo i de tennis a l’illa de Formentera, demanda que es ve fent
ja des de l’àmbit esportiu de l’illa i que remarca aquests dos
esports, el judo i el tennis, com a prioritaris.

Si vostès apliquen el mateix criteri per a l’accés a programes
de tecnificació a una illa amb més d’1.100.000 habitants que a
una altra de 10.000 sense tenir en compte ni la singularitat de
l’illa, ni la triple insularitat ni la dificultat d’accés a estudis o
plans del nostres estudiants o esportistes i més encara en un
context de crisi que fa més difícil l’accés a tots aquests
programes dels nostres joves, vostès els estaran condemnant a
no poder optar al perfeccionament i a la tecnificació dels esports
demandats majoritàriament a l’illa de Formentera.
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Aquestes són les dues esmenes presentades a aquesta secció
amb la intenció de millorar els pressuposts de la Conselleria de
Turisme i Esports envers la nostra illa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Martí també per
un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Moltes gràcies, Sr. President. Les propostes d’esmenes dels
Grup Parlamentari Socialista, del Grup Parlamentari MÉS i de
la diputada no adscrita la Sra. Font, ara mateix les estam
valorant, però els he de dir que el Grup Parlamentari Popular
creu que el pressupost de la Conselleria de Turisme i Esports
s’entén com el més adequat per l’actual consens de garantir i
preservar els serveis públics bàsics que conformen l’actual estat
de benestar a les Illes Balears.

La valoració dels pressuposts de 2014 s’ha gastat a partir de
l’ansietat de presentar una proposta realista i adequada a la
difícil realitat econòmica que vivim, en la seva redacció han
primat les mesures d’austeritat imposades pel Govern balear i
que són estrictament necessàries per contribuir a la recuperació
econòmica garantint els serveis i les prestacions socials bàsics
que conformen el nostre estat de benestar.

És per aquest motiu que en la redacció dels pressuposts
s’han donat d’una banda, continuïtat a les mesures adoptades ja
en els exercicis 2012 i 2013 i continuarà la contenció de
despesa, la certificació de l’Administració unificant esforços i
evitant duplicitats; i d’una altra banda, preservant els principis
del servei públic (..) responsabilitat i transparència.

Creim que la Conselleria de Turisme i Esports és plenament
conscient de la dura situació econòmica actual i ha elaborat uns
pressuposts en què prioritza aquelles actuacions i iniciatives que
garanteixen, tot i la notable reducció de recursos, la reactivació
del nostre principal motor econòmic i que consoliden i
reposicionen la nostra destinació davant els principals mercats
turístics potencials i emergents i competint clarament entre les
destinacions que són competència de les nostres illes.

Aquesta és la nostra posició ara mateix per les esmenes
presentades del Grup Socialista, MÉS i la diputada no adscrita.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Poc més a afegir a la meva primera
intervenció que evidentment davant les valoracions que ha fet
el grup que dóna suport al Govern poc més puc dir. 

M’ha sorprès que el Sr. Martí parli d’austeritat en un
pressupost que comptant capítol 1 i tot inclòs i tot el personal de
la conselleria té 74,5 milions aproximadament i més d’un 12%
d’aquest pressupost se’n va en dues partides com són el Palma
Arena i el Palau de Congressos que no són precisament una
exhibició d’austeritat, evidentment si a aquest pressupost de
74,5 milions, li retreu aquestes dues partides que són per pagar
una obra a mig fer o a mig desfer i per mantenir una obra que
encara no està pràcticament ni amortitzada i s’està ja enfonsant,
no només s’hi ha enfonsat políticament molta gent, sinó que
també l’edifici està tenint greus problemes de conservació, si
retiram açò i llevam, diguéssim, els recursos de personal que
necessita per funcionar aquesta conselleria, macro conselleria,
veurem que pocs arguments econòmics li queden per defensar
d’una manera condreta aquests serveis públics bàsics de què
parlava el portaveu del Grup Popular.

Evidentment, no estam en un moment de vaques grasses,
sinó que és un moment de dificultats econòmiques, però
evidentment crec que més enllà de la capacitat recaptadora
important que demostra aquesta conselleria quan parlam de
ports de les nostres illes amb uns increments de taxes molt
sensibles que no només afecten els nostres visitants sinó que
també afecten molts de ciutadans de les nostres illes que tenen
com és tradició i costum a les Illes Balears una barca i que tenen
uns costs cada vegada més durs per poder-les mantenir als ports
de les nostres illes, a part d’aquest afany recaptador poc més a
destacar tenen aquests pressuposts.

Evidentment, les nostres esmenes anaven en el sentit de
millorar no només els nostres productes turístics, sinó també la
capacitat de promoció pensant també en la futura transferència
de les competències de turisme al consell, als consells insulars
de les quatre illes, per açò també donàvem suport a l’esmena de
la Sra. Font i també pensàvem que l’esport és molt més que un
aparador per atreure turistes i que l’esport ha de ser un
instrument més per millorar la vida dels ciutadans de les Illes
Balears.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Abril, té la paraula també per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Senzillament vull insistir que des del nostre grup
parlamentari no podem donar suport als pressuposts de la
conselleria així com estan plantejat, de la mateixa manera que
no compartim la política turística que s’està fent, que el
concepte d’austeritat que serveix, diguem-ne, d’introducció a la
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defensa per part del Grup Popular de..., supòs que de tot els
departaments i de totes les conselleries d’aquests pressuposts
contrasta en aquest cas amb les hipoteques que té el pressupost
de la Conselleria de Turisme fruit de la herència del Sr. Matas
i que les nostres esmenes van en la línia -com he dit abans- del
reconeixement de la centralitat del turisme dins la nostra
economia i dins la nostra societat, però que parlar de turisme -
com he dit en altres ocasions- aquí, a Balears implica parlar de
tots i de tothom, i nosaltres pensam -i per això hem presentat
aquestes esmenes- que això s’ha d’aprofitar per generar
prosperitat compartida.

Tenim un 28% de taxa de pobresa i pensam que tota política
i tot departament del Govern s’ha de posar al servei de
l’objectiu de lluitar contra aquesta xacra, i el turisme no pot
estar absent, diguem, d’aquesta realitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per part de la diputada no adscrita,
Sra. Font i Aguiló, té la paraula també per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. De manera molt breu, vull en primer
lloc agrair el suport del portaveu del Grup Parlamentari MÉS,
així com al portaveu del Grup Parlamentari Socialista el seu
suport a les esmenes presentades per aquesta diputada. 

Per altra banda, vull dir que també tendran el suport
d’aquesta diputada les esmenes tant del Grup Parlamentari MÉS
com del Grup Parlamentari Socialista, malgrat jo avui per
imperatiu legal en aquesta comissió no les pugui votar, que no
puc votar ni les meves. Per tant, simplement dir això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de contrarèplica per part
del Grup Popular té la paraula el Sr. Martí també per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Seré molt breu, Sr. Borràs, el Palau de
Congressos..., Sr. Borràs, perdoni, el Palau de Congressos crec
que és una infraestructura que hem reclamat tots els grups
polítics, bé, tal vegada el Grup MÉS no estava per la labor de
fer un palau de congressos a Mallorca, però li he de dir que el
Grup Socialista, el Grup Parlamentari Socialista o el Partit
Socialista, fa anys que també apostava per un palau de
congressos a les Illes Balears i que s’ha ubicat a Palma de
Mallorca, ciutat, per la qual cosa no entenc ara que vostè
demonitzi el Palau de Congressos. Ho podria entendre perquè
vostè viu a Menorca i tal vegada no dóna valor al fet que estigui
a la ciutat de Palma, però com a persona que entén, que és dins
la Comissió de Turisme, que és una persona que sap del sector
turístic, no puc entendre, la veritat, que posi accents on no toca
pel Palau de Congressos. El Palau de Congressos crec
sincerament que fa temps que hauria d’estar fet.

Una altra cosa -i estic d’acord amb el Sr. Abril- és que les
empreses privades ens hagin deixat de banda, però
l’Administració ha de saber actuar en aquest sentit, el palau és
allà, mig construït, jo no diria que està caient, és allà, s’ha
d’acabar sí o sí i a partir d’aquí el que hem de fer és fer feina
perquè aquesta infraestructura retorni la despesa que ens ha
produït a l’àmbit públic i a tots els ciutadans de les Illes Balears
perquè aquest ens retorni tot el que hem apostat per ell i el que
hi hem invertir, i crec que així serà si feim les coses bé, però les
coses bé, ho hem de fer, no tant sols l’empresa privada, sinó
també de l’Administració i crec que tots hem fallat perquè la
primera pedra si no ho record malament la va posar el Grup
MÉS al Palau de Congressos, eh?

Per tant, si només és bo per fer les fotos i després una
vegada que s’ha fet la foto i  ja no es governa i no es gestiona,
això està mal fet, em semblen realment absurd aquests
comentaris que el palau sigui una... una nosa ara, en lloc de ser
una inversió que s’està retardant massa.

Sr. Abril, l’estratègia que du a terme la Conselleria de
Turisme no li agrada, idò, escolti, és una estratègia que a mi
m’agrada i m’agrada perquè amb menys s’estan fent més coses,
més actuacions. Els resultats en l’àmbit turístic, en tots, poden
baixar més, vostè diu que hi ha empresaris que es fan riscs i uns
altres es fan menys riscs però també han guanyat doblers, tot el
sector turístic..., hi haurà gent que no haurà guanyat tant, hi
haurà que haurà patit perquè gràcies o... per sort o per desgràcia
el nostre sector és molt ampli, hi ha moltíssimes empreses
d’aquest sector, però la gran majoria ha sortit beneficiada
aquesta temporada turística 2013 i la temporada 2014 segons les
previsions no tan sols de l’Administració i dels grans
empresaris, sinó també d’associacions turístiques es veu que
serà igual o millor que 2013, per la qual cosa no posem pedres
al camí i aplanem el camí perquè sigui la comunitat de les Illes
Balears un referent, que ho ha estat sempre, i que sigui la
potència en l’àmbit nacional del turisme. Per això no estic
d’acord que l’estratègia que dur ara mateix la Conselleria de
Turisme sigui errònia.

A la Sra. Font no li puc dir massa cosa, estam valorant la
seves dues esmenes i al plenari li ratificarem si les aprovam o
no. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Passam a la votació de les esmenes
parcials de la secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, si cap
grup no demana votació separada farem la votació conjunta de
les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?



1464 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 70 / fascicle 2 / 11 de desembre del 2013

 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Secretària, a veure, crec que són 8 vots a favor,
ens falta el Sr. Mercadal...

(Se sent de fons la Sra. Secretaria que diu: “Ai!, perdó, he
comptat el Sr. Maicas...”)

(Rialles i remor de veus)

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Maicas, l’he canviat de partit polític, això és una crisi
parlamentària.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, són 5 vots a favor...

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

8 vots en contra. Passam, si cap grup no demana tampoc
votació separada, a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment si cap grup no demana votació separada farem la
votació conjunta de les esmenes de la diputada no adscrita Sra.
Font i Aguiló.

Vots a favor?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 8 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Idò moltes gràcies. Passam al debat número 6, primer de tot
saber si la gent..., els senyors diputats i les senyores diputades
estan preparats...

(Se sent de fons la Sra. Secretària que diu: “crec que sí”)

EL SR. PRESIDENT:

...d’aquest debat...No, vostè no... per part del Grup
Socialista, sí, per MÉS, havíem quedat a veure si en un temps
de cinc minuts podíem tenir la gent aquí, i per part del Grup
Popular?, són aquí.

Idò mentrestant suspendrem la comissió durant dos minuts,
molt bé.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, tornam reprendre la sessió si són tan amables. Abans de
començar amb el debat número 6, demanaria si es produeixen
substitucions, crec que sí.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sr. President, Carolina Torres substitueix Vicent Serra.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Aina Aguiló substitueix Fernando Rubio.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Biel Martí substitueix Carlos Veramendi.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Santiago Tadeo.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch a Rosa Maria Bauzá.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix David Abril.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Lourdes Aguiló.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Antoni Diéguez.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, així ja hi som tots.

Podem començar amb el debat número 6 de totalitat,
agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, amb les seccions i entitats afins. Esmenes a la
totalitat, Grup Parlamentari Socialista, a la secció 13,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats esmena 14291.
Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, el programa
322D, foment i gestió de l’ocupació a les Illes Balears, esmena
14264. Institut Balear d’Infraestructures, Serveis Educatius i
Culturals, 14473. E17, Institut Balear de la Joventut 14477.
Fundació Conservatori de Música i Dansa esmena 14486.
Fundació Robert Graves 14489. Fundació Teatre Principal
d’Inca 14490. Fundació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic
de les Illes Balears esmena RGE núm. 14491. A la secció C06.
Consorci per a la Música de les Illes Balears, Orquestra
Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma, esmena 14504.
Secció C07, Consorci per al Foment d’Infraestructures
Universitàries, esmena 14505. Secció C08, Consorci Institut
d’Estudis Baleàrics, esmena 14506. Secció C15, Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears, esmena 14514.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, secció 13, Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, esmena 14596. A la secció
76 Servei d’Ocupació de les Illes Balears, esmena 14597.
Institut Balear d’Infraestructures, Serveis Educatius i Culturals,
esmena 14658. Institut Balear de la Joventut, esmena 14580.

Passam a la defensa conjunta de les esmenes i per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Rita per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. No esgotaré els deu minuts
perquè nosaltres hem presentat aquestes esmenes a la totalitat
perquè consideram que molts d’aquests programes no s’ajusten
als interessos dels ciutadans de les Illes Balears d’avui en dia,
o que són també insuficients per tractar alguns dels temes
candents que tenim en el món de l’educació, de la cultura i del
treball, però preferim deixar la defensa argumental per al ple, si
no li sap greu.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Rita. Passam al Grup
Parlamentari MÉS. Sr. Alorda també té la paraula per un temps
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Seguint la tradició de la casa i com
que és un debat que en molts de sentits el faríem directament
amb la consellera, respecte de quines són les principals
diferències quant a la gestió d’aquesta conselleria i de les
empreses, entitats i el sector públic que en depenen, reservarem
de cara al ple aquest debat.

Per altra banda els arguments sobre els que discrepam de la
política educativa del Govern, crec que si baixam al carrer i
posam un micròfon a qualsevol ciutadà que passi ara pel carrer
Conquistador, coincidirem en molts de punts. Per tant, també
som bastant previsibles.

En qualsevol cas avui, ja dic reservarem els arguments per
al ple, perquè creim que és allà on més sentit tendria un debat
d’aquestes característiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular. Sra. Aguiló té la paraula per un
temps de deu minuts també.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, President. Com és tradició, el Grup Parlamentari
Popular defensarà el debat a la totalitat en el Ple del Parlament
de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per tant, no hi ha torn
de rèplica, n’hi ha, però supòs que no en fan ús.

I passarem a la votació de les esmenes a la totalitat a la
secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 

I si cap grup no demana votació separada farem la votació
conjunta de les esmenes en primer lloc del Grup Parlamentari
Socialista. Estam fent això, sense haver-hi la secretària..., no sé
si hem de fer pujar algú per a la votació? Sr. Fidalgo o Sr.
Camps haurien de pujar, sí perquè són membres nats de la
comissió.

Idò res, passarem a la votació de les esmenes, com deia, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Crec que serien 5 vots a favor, en aquest cas i 7 vots en
contra.

Molt bé, passam si cap grup no demana votació separada a
la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS?

Vots en contra?
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Abstencions? No n’hi ha.

Són 5 vots a favor i 8 en contra, en aquest cas.

Passam al debat número 7, supòs que podem passar als
debats de globalitat. 

M’estava comentant la secretària, Sr. Alorda, que avançar
els debats de la tarda al matí és impossible. La gent ja està
avisada, ho hem mirat i no els quadra. Per tant, quan acabem el
matí acabam i ja seguirem a la tarda amb els debats que
corresponien.

Com deia, passam al debat número 7 de globalitat, agrupació
de la secció 13, supòs que no hi ha cap canvi de diputat.
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, amb les seccions
i entitats afins. B) Esmenes parcials Grup Parlamentari
Socialista, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, en el programa 421A, Direcció i Serveis Generals
d’Educació, Cultura i Universitats, esmenes 14414, 14424,
14425, 14379, 14381, 14382, 14386, 14393, 14396, 14409,
14411, 14416, 14417 i 14433. Al programa 421D, Innovació i
formació del professorat, esmena 14428. Al programa 421F,
Política i actuacions en matèria universitària, esmenes 14290 i
14286. Al programa 421G, Ordenació de la formació
professional, esmenes 14432, 14429 i 14430. Al programa 421I,
Administració i serveis de suport a l’ensenyament, esmena
14431. Al programa 422A, Educació pública, esmenes 14289,
14434 i 14435. Al programa 422B, Educació concertada i altres
ensenyaments, esmena 14288. Al programa 423A, Beques i
ajuts, esmenes 14284, 14285, 14287, 14281, 14282, 14436 i
14280. Al programa 423B, Altres serveis a l’ensenyament,
esmena 14283.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, secció 13, Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats. Al programa 00A, Nous
programes i no classificats, esmena 14598. Al programa 428D,
Innovació i formació del professorat, esmena 14599. Programa
421F, Política i actuacions en matèria universitària, esmenes
14600 i 14601. Al programa 421G, Ordenació de la formació
professional, esmena 14602. Programa 422A, Educació pública,
esmena 14603. Al programa 422B, Educació concertada i altres
ensenyaments, esmena 14628. Programa 423A, Beques i ajuts,
esmenes 14604, 14605 i 14606. Al programa 423B, Altres
serveis a l’ensenyament, esmenes 14607 i 14608. Al programa
541A, Recerca i desenvolupament tecnològic, esmena 14609. A
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, esmenes 14610 i 14611.

Per part de la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló,
secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Al
programa 421A, Direcció i Serveis Generals, Educació, Cultura
i Universitats, esmenes 14149, 14151 i 14148. Al programa
421F, Política i actuacions en matèria universitària, esmena
14170. Al programa 421G, Ordenació de la formació
professional, esmena 14150. I a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius, esmena 14165.

Per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
esmena 14140. I al programa 423B, Altres serveis a
l’ensenyament, esmena RGE núm. 14139.

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS: 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Inversió en educació,
pensam que en aquests moments no és una inversió que sigui
massa lluïda. En primera instància no llueix de seguida, no es
poden mostrar els fruits d’aquesta inversió fins i tot dins una
mateixa legislatura. En canvi, sí que és una inversió que llueix
a llarg termini, sí que resulta beneficiosa per al país que la
practica, tenim molt clar que invertir en educació resulta
totalment imprescindible per millorar l’índex de
desenvolupament humà de qualsevol país. I constitueix una
responsabilitat de govern, de cada govern que hi hagi en
exercici d’invertir-hi el que pertoca, en cara que els fruits no
s’hagin de veure de manera immediata.

Per tant, que el pressupost d’educació -i permeti’m aquesta
introducció general- creixi poc més d’un esquifit 2% per aquest
any, no vol dir de cap de les maneres que el Govern hagi fet seu
el compromís de prioritzar l’educació, especialment si es tenen
en compte les retallades d’aquests darrers anys, que continuen
i que, per tant, no es compensen amb aquest 2%. Per tant,
entenem que faria falta pujar molt més per compensar aquestes
davallades dels últims dos anys.

No ens hem d’enganar, el Partit Popular o el Govern, en
aquest cas, s’omple tot sovint la boca dels informes, com ara el
PISA, amb més o menys fortuna, per tal de justificar la política
educativa. Però clar, no tenen en compte aquests informes a
l’hora d’aplicar allò que seria un pressupost per a educació.
Només un exemple i després ja entraríem en el debat de les
esmenes en concret. Diu: si les Illes Balears fins l’informe PISA
quedam especialment malament en l’àrea de matemàtiques i
som a la cua de tot l’Estat, per tant, com aquell qui diu, a la cua
del món mundial d'aquestes àrees, per què des dels pressuposts
no es fa un esforç per invertir en aquestes àrees, per articular
estratègies per aconseguir que els infants d’aquestes illes
millorin en aquesta competència de matemàtiques? Però per una
banda, l’informe PISA passa de llarg i només s’esmena quan
convé a unes determinades polítiques. Per tant, sí que farien
falta partides destinades a aquestes estratègies. On són en el
pressupost de la comunitat autònoma de l’any 2014, les partides
per millorar les competències matemàtiques dels alumnes de les
Illes Balears?, a tall d’exemple, en podríem posar d’altres, però
ja els esmentarem en aquest debat o en el debat de plenari.
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Quant a les esmenes que presentam, per tal de palAliar
aquestes mancances que pensam que té aquest pressupost
general d’educació, començaríem per l’àrea 421, planificació i
centres, infraestructures, etc. Si ens hi fixam, torna ser una àrea
que té un gran gruix d’esmenes i per què?, perquè torna tocar
prioritzar a l’oposició i fer un toc d’atenció en relació a les
necessitats de millora dels centres educatius i de totes les
infraestructures que es necessiten, tant de reparacions,
instalAlacions noves, etc. Vostès des del primer any que van
entrar, per diferenciar-se d’aquella cosa que no s’havia fet bé,
vàrem prometre el famós mapa d’infraestructures, el mapa de
les prioritats de les necessitats, però com que els anys passen i
les promeses es converteixen fum, ens obliga una vegada més
a l’oposició a fer aquestes prioritats. 

En aquest sentit tenim l’esmena 14433, de 300.000 euros
que fa referència a les reformes de manteniment i millora dels
centres educatius de secundària d’Eivissa. En aquests anys de
deixadesa no s’hi ha invertit i què passa si no s’inverteix en
unes infraestructures que ja patien mancances, es van
deteriorant cada vegada més i els centres en aquests moments
acusen ja la necessitat imperiosa d’aquestes inversions. Per tant,
d’ aquí l’esmena, repetesc, 1433. 

L’esmena 14417, és una esmena per a obres d’accessibilitat
a l’escola de necessitats educatives específiques de Son Ferriol.
Jo crec que fa vergonya haver-la hagut de fer i per què? Tal
vegada en aquell desgavell, com diuen, de la legislatura
anterior, sí que a cada pressupost hi havia partides per eliminar
allò que eren les barreres d’accessibilitat dels centres educatius.
Però també és una altra d’aquelles coses que ha desaparegut. No
tornam tenir aquestes partides que es vegin i que es comentin.
Per tant, sí que seria important que es tengués en compte
aquesta d’aquí, que s’ha reclamat i que per tant, es fes un esforç
per millorar l’accessibilitat d’aquest centre. També i de la
mateixa manera, el CEIP Alexandre Rosselló de Palma a la
14416.

La Comissió d’Educació, en aquesta mateixa sala, vam
aprovar també la primera fase del CEIP Pere Garau de Son
Macià de Manacor, la 14411, està aprovat per comissió, el
vàrem aprovar també per plenari però també continua essent
d’aquells desitjos que queden allà, només a la borsa dels
desitjos, no hi ha cap tipus d’iniciativa real per tirar-lo endavant.

També passaria el mateix amb la fase del Joan Ramis, la
famosa ampliació del Joan Ramis, que sembla que també
s’eternitza en el temps; cada any es demana l’ampliació, també
l’hem aprovat i també continua aquí, en aquest sac dels desitjos,
seria la 14409.

Després, a la 14396, la 14381 i la 14425 hi ha tota una sèrie
d’esmenes d’obres menors, de l’IES Pascual Calbó, Es Cap de
Llevant de Menorca. I fer esment a Arts i Oficis d’Eivissa, ús ho
dic perquè..., i crec que seria important que ho tenguessin
present, són unes instalAlacions que és cert que són antigues, que
es van deteriorant, que no s’hi ha invertit i que no ja per
adaptar-les a les normatives d’educació en aquests moments,
sinó ja per adaptar-les a les normatives de seguretat, si no és un
centre que haurà de tancar portes.

Així mateix, també tenim una referència a una esmena que
fa referència a la reforma d’un equipament cultural, però que

afecta educació, perquè afecta el Conservatori de Música de
Maó; també és una d’aquelles reformes que també s’ha demanat
sistemàticament també en aquesta comissió, que ja duim un
parell d’any també aprovant-les, etc.

De la mateixa manera que també hi ha una petita partida,
però perquè es comenci a treballar en l’inici del projecte del nou
centre de Sa Bodega, vull dir que el nou centre està acabat, el
trasllat es farà d’una manera imaginam que imminent, i què
passa amb les velles instalAlacions? Òbviament, tampoc no
s’hauria de deixar que quedassin també perdudes en el temps.

Dins l’apartat del 421G, innovació educativa, en aquest
apartat hi ha tres esmenes: una és per a l’ampliació de l’oferta
de formació professional a les Illes Balears, i aquí sí que no
s’entén que un dels puntals d’aquest govern, per un costat tenim
el TIL i per l’altra tenien la formació professional, i la formació
professional continuï baixant o es mantengui allà mateix quan
a tots els anys anteriors el pressupost que s’hi ha invertit i els
pressuposts que s’hi han fet sempre han estat superiors. Per tant,
no entenem, amb aquests 2.400.000 euros que hi ha
pressupostats per a tota la formació professional no s’arriba a
donar el servei que pertoca de formació professional. Per tant,
crec que aquí, i a més si tenim en compte que s’han d’instaurar
nous projectes, com per exemple la formació professional dual;
recordar que a Eivissa, per exemple, no hi ha cap programa
d’FP dual. I l’FP dual ja se que es conta per algun..., segons
quins comptes es fan per compensar aquesta manca d’inversió
a la formació professional, que anirà a càrrec de l’empresa
privada. Però voldria recordar que això també queda en els
desitjos del Govern perquè realment no acaba de ser així, per
tant, si no acaba de ser així, la formació professional continua
necessitant aquestes inversions. Per això les dues esmenes que
hi ha en concret i ara per a Eivissa, que són la de Can Marines,
està acabat el centre, per què no s’obri aquest centre que donaria
sortida a l’FP del món agrari, que també es necessita a Eivissa?
O per què la primera fase del centre de Santa Eulària no tendrà
les instalAlacions per fer els cicles formatius de nàutica, que
també estan aprovats per aquest parlament tota una sèrie de
vegades?

Quant al programa 423A, hi ha dues esmenes que són les de
mantenir les ajudes a mantenir el bon funcionament de les
escoletes infantils i municipals. Entenem que aquesta nova
legislació de règim local ara per ara no ha arribat, que encara
ens queden cinc anys per anar adaptant i més i que, per tant,
mentrestant, el Govern ha de fer aquest esforç de mantenir
aquestes ajudes a les escoletes infantils. De la mateixa manera,
també les escoles de música, que puguin continuar amb la tasca
que han fet fins aquests moments.

Després hi ha un bloc titulat d’igualtat, de manteniment
d’igualtat dins el sistema educatiu, que crec que és fonamental,
no crec que es pugui deixar de banda a cap moment, que seria
la igualtat d’oportunitats de treballar per una escola d’integració
o d’inclusió, no entraré a discutir aquests termes, però que
afecta l’alumnat més desfavorit. I aquí hi ha secció, diríem,
d’ampliació de les partides de beques; entenem que les que hi
ha ara no poden fer front a les necessitats, ni en llibres de text,
ni en menjador, ni en transports, etc. I aquí, dins aquest apartat,
he volgut tornar a marcar les necessitats imperioses que tenen
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dos centres d’Eivissa per atendre la diverses, d’aquí hi ha les
partides per tornar posar el professorat, els AD que se’ls han
retirat que puguin tornar-los tenir.

Dins el programa 422A, hi ha una de les esmenes més
grosses que s’han presentat, que és la 14289, que és la de 3
milions d’euros, que pens que és molt grossa però que, així i tot,
queda curta, perquè és la que ha de fer front al personal docent.
Entenem que des d’aquest darrers anys les baixades de personal
docent no garanteixen la qualitat del sistema educatiu; que s’han
de tornar recuperar les partides que hi havia en professorat aquí,
a les Illes Balears. Perquè, de totes maneres, amb els comptes
que hi ha ara aquella promesa que es podrien contractar 140
professors més és impossible, no surten els números, no surten
els números, per tant d’aquí la necessitat que s’ampliï, en la
mesura que es pugui. Pens que es pot transaccionar, es parlar,
però sí que seria important tenir en compte la necessitat de
contractar nou professorat, sobretot en el que fa referència a
AD, a PT o AL que és on més noten els centres educatius
aquestes necessitats.

Dins aquesta àrea, tampoc no vull deixar d’esmentar
l’esmena per a la UTE d’Eivissa, a la qual continuu dient-li la
UTE d’Eivissa, com la similar a la de Mallorca, però sí que s’ha
de cercar la manera de poder atendre aquest alumnat que es
troba en època d’escolarització obligatòria -anam acabant- i que
té problemes en salut mental.

Per tant, tampoc no vull deixar de fer referència a una altra
esmena que hem aprovat, que duim aprovada de les dues
legislatures, però que pens que, encara que sigui d’una manera
simbòlica, recordar que vàrem aprovar que es faria aquell esforç
per donar ajuda al Conservatori d’Eivissa perquè pugui també
instaurar els estudis de música tradicional. Pensam que és una
oferta que Eivissa no té i que també és de rebut que tengui.

I bé, veig que el temps s’acaba, senzillament dir que hi ha
altres esmenes que són importants, com al programa 422B, al
421D, i que el temps veig que va curt, però sí fer referència
també a la formació del professorat, que és fonamental i que
també s’hauria de revisar, perquè tota la formació que hi ha ara
i la partida que hi ha ara no es pot fer front a la demanda que
tenen.

I ja acab amb la partida que hi ha també, amb les dues
esmenes que hi ha per a la Universitat de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. I per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Alorda, té la paraula també per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Certament, el pressupost d’educació
crec, suscita preocupació i ràbia també pel que representa
d’estafa als ciutadans respecte del que s’havia compromès el
Partit Popular. Nosaltres amb aquest esquema d’esmenes, unes
esmenes molt prudents, molt poc ambicioses en un sentit que els
nombres globals ja estan tancats, però que hem volgut, com a

mínim, incidir en algun dels aspectes que trobam més mal
dotats.

També amb un cert escepticisme respecte del format de
debat d’aquest tipus d’esmenes, vist en el que es converteix la
manca de debat, de proposta, d’acostament de posicions per fer
gestos dins els pressupostos quant a polítiques públiques
compartides i que d’alguna manera es converteix en unes
pinzellades de per on els distints grups aniríem en la seva
despesa. Tant de bo cerquem o trobem una fórmula més
efectiva, probablement més pràctica, de debat i de votacions
dels pressuposts, però aquesta és la que avui tenim.

Començ amb la primera esmena, és sobre política
lingüística, de vegades educació és tan omnipresent o tan gran
que oblida aquest altre aspecte de la conselleria. Nosaltres, no
he fet un repàs, però tots els governs del món que hem repassat
amb llengua pròpia, tenen un programa de política lingüística,
de defensa de la pròpia llengua i cultura d’identitat, i a les Illes
Balears sembla que hi ha com a una obsessió en eliminar-lo; es
va eliminar la direcció general, ara s’elimina pràcticament de
l’organigrama, queda amb una secretaria autonòmica amagat i
derivat, en tot cas, cap al sector públic instrumental. Pensam que
la visibilitat de la política lingüística ha d’estar prou aclarida i
amb un cert protagonisme dins el debat pressupostari, dins la
presència pressupostària, tant si està en els aspectes de cultura,
com si al final l’altre vessant filosòfic de dur-ho dins
Presidència doncs es considera més oportú, però sempre amb un
protagonisme important, com té, ja dic, arreu de tots els
pressuposts que en el món hi ha, començant per l’Estat mateix
espanyol. Per tant, aquesta és una primera esmena.

També voldríem retornar al Ramon Llull, però aquest és un
element diguem-ne més adjectiu, la qüestió sobretot és fer-ho,
és a dir, fer les polítiques que no siguin només donar dos cursos,
sinó l’ambició que correspon a l’estima per la llengua del país
que de tant en tant, ara i adés proclama el nostre govern i el
Grup Popular.

El segon aspecte o moltes de les esmenes que repeteixen
punts que ja ha defensat el Grup Socialista, que, per cert,
avançam el suport a totes les seves esmenes, que és aquest
element de formació del professorat. Hi ha hagut un aspecte que
ho ha arreplegat tot que és el tema de l’anglès, però pensam que
hi ha molts altres aspectes, moltes altres insistències en què han
quedat sota mínims moltes de les ofertes que es feien als centres
de professors.

Una qüestió a la Universitat, hi ha dues esmenes: una és la
de la UNED, creim que tard o d’hora hem de desvincular els
consells insulars de la tasca de la Universitat a Distància, les
competències diguem-ne sobre matèria universitària són del
Govern, en això hi estàvem d’acord, sobretot en Rafael Bosch
havia apuntat en diverses ocasions aquesta coincidència; és
antiga, tothom més o menys l’ha expressada a un moment o
l’altre, però tard o d’hora qualcú, crec jo, que s’hauria
d’arreglar, ja que tant s’insisteix en la clarificació competencial
de cada una de les institucions del país, doncs aquesta pareix
que hauria de ser clara. L’esmena és de 1.000 euros, només és
el compromís polític de dur a terme aquesta clarificació.
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A la Universitat hi posam 2 milions més, a la UIB. La UIB
realment ha tengut unes retallades molt importants aquests
darrers anys respecte de la liquidació que du. Tots insistim en
què el nínxol de coneixement ha de ser una de les portes que ens
dugui cap a la recuperació econòmica, cap a oportunitats, però
realment la nostra pràctica no actua en aquest sentit, a l’inrevés,
la desmenteix; per tant, de les promeses de nous estudis de grau,
inclòs medicina, en aquestes retallades que s’han produït dins la
Universitat de les Illes Balears hi va realment un abisme. Per
tant, creim que és necessària aquesta ampliació i anar caminant
cap a, com a mínim, el que gastàvem a l’any 2010, que és una
referència, la veritat és que poc ambiciosa dins la comparativa
del que fa l’Estat espanyol en matèria universitària, no en
parlem dels països que nosaltres tendríem de referència per al
nostre nivell de riquesa com a país, però, com a mínim, aquesta,
ja anar fins i tot a menys respecte d’aquells nivells ens sembla
preocupant.

La qüestió de la formació professional també coincidim amb
el que ha apuntat la Sra. Marí, sembla un leitmotiv de la política
educativa del Govern quan retòricament la proclama, però
després, quan anam a l’expressió quantitativa, que són els
pressuposts de com es valoren aquestes polítiques, doncs ens
duem la sorpresa que no té aquest protagonisme, a l’inrevés, hi
havia hagut des d’aquella situació absolutament oblidada de
tenir la formació professional fa uns anys en què s’ha anat
prestigiant, s’ha anat posant al dia, encara queda camí per
córrer. Jo crec que tots coincidim, i això és molt important per
al missatge polític que es pot enviar a la societat, que aquesta
manera de prestigiar aquesta educació tots hi coincidim, per tant
el missatge sí que s’envia, al nostre parer, correctament, però
després no s’acompanya amb les partides pressupostàries. 

Molt més en reptes com és el dual, és a dir, tot el que sigui
implicar l’empresa en un espai, en un estat amb tan poca
tradició de formació professional a l’empresa, és, sobretot els
primers anys s’ha d’acompanyar, per evitar els vicis, per evitar
mal començaments, o ho feim bé o això no anirà bé. És a dir,
intentar demà el matí ser Alemanya, ser Suïssa, ser Àustria, no
té sentit, hem d’acompanyar les empreses i hem de tutoritzar
totes aquestes experiències, i això requereix recursos. Recursos
que, per ventura, si un dia feim el solc i ja té un camí establert
ens podrem estalviar o podrem reduir, però que avui o
s’acompanya o tornam als desenganys, que ja els hem viscut, els
hem viscut amb fons socials europeus que havien de fer
formació professional però de caràcter no acadèmic, però al cap
i a la fi formació contínua i que, la veritat és que, posant-hi la
lupa del que es va fer els anys vuitanta, els anys noranta en el
país, crec que tot plegat és manifestament millorable. No
hauríem d’anar per aquí, sinó que realment l’educació dual
hauria de ser una de les joies de la corona. El model basc crec
que pot servir de referència dins la proximitat, evidentment la
gran referència internacional és el sistema alemanya.

També tenim l’augment de la consignació del personal
docent. Aquí no hem volgut distingir per grups, per tant aquí ja
veuran que hi ha de tot, hi ha els AD, hi ha el personal de suport
a tota la discapacitat o a tot l’ensenyament especial, i també el
personal docent acadèmic general. Aquí hi ha hagut unes
retallades en capítol 1 espectaculars, espectaculars, des de l’any
2010, però dotzenes de milions d’euros, és realment una
destralada el que s’ha produït, i això ho han notat molt a les
aules.

Insistir que es vol qualitat a les aules, sense personal de
suport, amb més alumnes dins les aules, augmentant les ràtios;
pretendre que així s’ensenyen i s’aprenen llengües és
absolutament enganar-nos i fer-nos trampes al solitari i per tant
si volem, a més a més, del que feien, afegir-hi objectius i afegir-
hi qualitat, no queda més remei que també fer una aposta en
personal docent. Per paga tenim una quantitat de talent en llista
d’espera, milers de persones preparades que volen dar classes,
que estan preparades, per ventura la generació més preparada
que ha tengut mai el país, i que no té possibilitats de fer aquest
servei al país, que crec que ens ha de fer reflexionar a tots. No
sé com ho hem de fer, no tenim cap panacea, no és fàcil, però,
com a mínim, hi hem de fer aquesta nostra, ja dic que també és
modesta, però hi ha d’haver aquest esforç. I si n’hi ha d’haver
qualcun de més contundent, nosaltres estam disposats a parlar-
ne de tots, perquè aquestes llistes de la llista d’interins realment
crec que ens ha d’interpelAlar com a responsables polítics del
moment que viu el país.

Però una específica per a la concertada és el conveni d’agost
del 2013, vostès saben que s’ha de dur a terme, tothom el té
present, no hem volgut fer cap mena d’ampliació, senzillament
una afectació, però que quedàs un compromís clar, present, dins
els pressuposts que s’assumeix per part del Govern complir
aquest compromís que entenem indefugible.

Després també hi ha hagut aquest dubte respecte del suport
a les escoles, mentre no entri en vigor el míssil Montoro
respecte de l’educació, a l’aportació que fan els ajuntaments,
doncs tot el que fan, no?, amb escoles de música, amb escoletes
d’educació infantil. I una reflexió que ens hem de posar a fer
rapidíssimament vist que realment es confirma aquest
desapoderament dels ajuntaments d’una tasca adjectiva però
important en matèria educativa que duen a terme i aclarir com
ho farem. Si com a mínim hi ha les partides de suport als
ajuntaments serà més bo de fer que després les dugui
directament el propi govern, ara, si el Govern no s’autodota
ràpidament de recursos, bé, el que està en perill és l’educació
infantil, el que està en perill són les escoles de música del país.
Per tant, com a mínim veuríem amb tranquilAlitat que hi hagués
un gest en aquesta matèria.
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La qüestió de beques, ja n’han parlat, amb la situació que
viu avui socialment hem de fer un esforç addicional, no podem
pagar les beques, les ajudes de menjador, quan ha acabat el curs,
convocar quan ha acabat el curs. Això ho hem de reconduir, ja
són prou coneguts els problemes de tresoreria, poden servir com
a batalla política a un moment determinat, però no com a excusa
per instalAlar-s’hi tota la vida i aconseguir llevar una anualitat a
base dels ajornaments i molt menys fer bestreure als pares doncs
totes les despeses de menjador, que bàsicament el que
aconsegueixen, i jo crec que ho aconsegueixen d’una manera
molt eficaç, és senzillament eliminar que intentin anar-hi,
perquè no ho podem bestreure. No tenen el dubte de si es
produirà o no amb missatges ambigus, deliberadament ambigus
per part del Govern, i per tant, no els duen a terme i això ens
està convertit en un fiasco, per tant, demanam un increment a
les beques.

Em fan signes que el temps s’acaba, per tant, molt
ràpidament, els temes dels centres escolars, pensam que abans
de Marivent els nostres centres hi han de ser, hi ha un llistat de
deficiències..., només amb allò de l’Assemblea de Docents, però
els distints grups que estan recopilant deficiències és realment
espectacular, algunes que clamen al cel, algunes de més
discretes, però la veritat és que com és que s’ha recollit
l’austeritat, es diu, home!, és clar, a base de no gastar, així
qualsevol és auster, no?, però els que estan patint són els
edificis, són els serveis i nosaltres pensam que no pot ser a
aquest cos, millor que siguin els nostres serveis educatius que
no Marivent.

Per tant, també en la dotació d’equipaments no hi hem fent
un esment especial, només n’hem anomenat dos, compartim
totes les prioritats que s’han (...), algunes s’han aprovat en
aquesta comissió informativa, si tenguéssim un mapa escolar o
un mapa d’infraestructures doncs, aquest debat ja l’hauríem fet
a infraestructures, n’he posat dues, Miquel Duran Llevant
d’Inca, i el Conservatori de Música de Menorca, però sobretot
més recursos per poder atendre’ls.

La darrera, Sr. President, apostar per R+D+I, és... bé, és
ridícula l’aportació a investigació del país, és ridícula, som una
potència turística mundial, som en els referents d’èxit en l’àmbit
mundial de... com una comunitat que pot ser pròspera, continuar
insistint que la nostra investigació és paupèrrima, és de països
del tercer món, això no ens treurà d’aquest clot. Per tant, sabent
i sent conscient de la dificultat que tenim de finançament per
adaptar-nos o per fer despeses en aquesta matèria, com a mínim,
hi ha d’haver un gest. No podem seguir amb les miserables
aportacions a R+D+I que tenim als pressuposts de la comunitat
autònoma per a l’any 2014.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. La diputada no adscrita Sra. Font
i Aguiló, també té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Tot seguit pas de manera molt
breu a defensar i mantenir les sis esmenes a la globalitat que he

presentat a la Conselleria d’Educació i que es referiran
específicament a l’illa de Formentera.

Començaré per la número 14148, a la qual vull fer una
menció especial i que fa referència a l’inici de la construcció del
Museu de Formentera, ja una demanda històrica i un clar
incompliment de la Llei de patrimoni històric de les Illes
Balears, entenem que la conjuntura econòmica a dia d’avui
pugui alentir una vegada més l’objectiu del museu, podem
entendre que una vegada més haguem d’esperar, però el que no
entenem és que hagin esborrat, literalment esborrat, qualsevol
intenció de mantenir viu el projecte del museu. Ja vàrem
denunciar que els pressuposts de 2013 i per primera vegada no
hi hagués cap partida prevista per aquest projecte, ara els
pressuposts generals per a 2014 tornen repetir aquest missatge,
no hi ha voluntat política d’iniciar el museu, ni tan sols en una
fase inicial que no comporti una despesa significativa i per tant,
assumible per aquest govern. El missatge que donen aquests
pressuposts és clar: per primera vegada hi ha un govern que no
posa cap partida pressupostària per mantenir viu el projecte del
Museu de Formentera. A mi i segur que a molts de formenters
i formentereres, els puc assegurar se’ns ocorre alguna que altra
solució que no incrementaria la despesa global del pressupost i
donaria resposta inicial a una demanda important a la nostra illa.

La número 14149 pretén millorar de forma significativa els
espais en matèria d’infraestructures educatives i proposa
l’ampliació necessària de quatre aules a l’IES Marc Ferrer,
l’únic institut de l’illa.

L’esmena número 14150 fa referència a la millora de
l’oferta educativa a nivell de Formació Professional, una
formació professional que el Govern del Partit Popular ha deixat
de forma testimonial a Formentera. Introduïm aquesta esmena
amb l’esperit i la perspectiva que reflexionin i l’aprovin i
possibilitin l’oferta presencial a l’illa i que a més contempli la
diversificació i la rotació dels cicles formatius.

L’esmena número 14151, presentada amb l’objectiu de
donar resposta a les demandes en matèria d’educació musical
ampliant l’aula de Formentera d’especialitats musicals.

L’esmena número 14170 ens permetrà..., malgrat faci
referència a ajudes per desplaçament d’universitaris i que per
descomptat tots els estudiants hi han de poder accedir,
indistintament de l’illa on resideixen a les ajudes per
desplaçament, hem volgut fer aquesta distinció amb l’objectiu
de fer-hi més significació pel fet de la triple insularitat que han
d’afrontar les famílies i els mateixos estudiants i que fa que
hagin de suportar un sobrecost pel fet de residir a Formentera.

L’esmena número 14165 fa referència a l’inici de la nova
escola de dues línies de Sant Ferran i vol posar i quantificar una
partida suficient per a l’inici d’aquest projecte. El Govern ja té
a disposició el terreny, ara li demanam voluntat política perquè
aquest projecte per a vostès sigui prioritari o no, ara només ens
queda la seva resposta.

Hem presentat aquestes esmenes amb el sentit positiu i
sobretot amb l’objectiu de millorar el pressupost de la
Conselleria d’Educació envers l’illa de Formentera.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del diputat no adscrit Sr.
Pastor, com que no hi és present...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Perdoni, Sr. President, si m’ho permet, per indicació del Sr.
Pastor donaria per defensades les seves esmenes en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Torres per un
temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en primer lloc vull agrair el to generalitzat de les
intervencions i també anunciar que no donarem suport a les
diferents esmenes presentades.

De totes maneres, és de justícia fer un reconeixent a tots els
grups per presentar tota una sèrie d’esmenes com és tradició en
aquest tipus de debat de pressuposts que cerquen millorar i
aportar més recursos a l’àrea d’educació, però després de fer
una anàlisi en profundidat de les diferents esmenes no els
podrem donar suport des del nostre grup i m’imagín que no els
vendrà de nou ja que algunes de les seves esmenes són
recurrents i en cada debat de pressuposts trobam que volen
donar de baixa partides que són necessàries per desenvolupar
l’activitat pressupostada d’un altre departament i malgrat que
l’objectiu que cerca pot ser molt temptador per als que sempre
ens toca defensar l’àrea d’educació no podem deixar de fer front
a les obligacions adquirides o deixar de pagar deute públic com
en moltes ocasions vostès proposen.

Quant al grup d’esmenes que demana la millora o reforma
de diferents centres educatius i culturals de les nostres illes,
seria fantàstic poder-les assumir, però els recursos no son
ilAlimitats, fins i tot en molts de casos de noves infraestructures
que s’estan desenvolupant en aquests moments, és gràcies a la
implicació d’altres institucions com són els ajuntaments.

És cert que queda molt de camí, moltes infraestructures,
reformes i millores, tot un llistat n'està pendent, però també és
igual de cert que la conselleria fa un esforç molt important a
poder assumir totes les mancances en infraestructures
educatives i culturals. Ara bé, per poder arribar s’ha de
prioritzar globalment les millores, les reformes i les
construccions de nous centres d’acord a variables del que és
urgent, de les necessitats que hi ha d’escolarització que és
precisament el que ja s’està fent des de la Conselleria
d’Educació.

La consellera d’Educació ja ha explicat en moltes ocasions
que només gastarà el que té i seria fantàstic poder dir que es farà
tot, però és més honest incorporar només el que es pot fer i no
el que a tots ens agradaria fer.

Ja tenim experiències anteriors que ens han duit a una
situació complicada que ha dificultat el pagament de les
assignacions als centres o el transport escolar o les ajudes per
desplaçament dels universitaris i això fa que sigui imperatiu
establir quines són les prioritats
i quins recursos tenim per no tornar caure en una dinàmica que
ha estat molt perjudicial per a la nostra comunitat com
l’increment del dèficit o no pagar el que s’ha de pagar, el que es
deu.

Quant a redacció de projectes, d’això, com ja és costum en
aquesta legislatura, se n’encarrega l’IBISEC, per això no és
necessari pressupostar una assignació a una partida per a
aquesta finalitat.

Per altra banda, les necessitats reals de formació de
professorat es poden atendre de manera satisfactòria amb els
fons destinats al capítol 2 sense necessitat d’establir convenis
amb altres entitats i que per tant, haurien de figurar al capítol 4
tal i com solAlicita l’esmena, per exemple, 219 del Grup
Socialista o la 22 de MÉS que també demana ampliar la
formació dels docents. Per a la seva tranquilAlitat en aquest
sentit els puc dir que la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitat compta amb un servei destinat a donar resposta a les
necessitats formatives dels docents de la CAIB. Precisament la
conselleria ja va anunciar que hi ha una nova partida
pressupostària per donar cobertura a tots els cursos de formació
als CEP, realment mai no hi ha hagut tants de cursos a
disposició dels docents.

Respecte del grup d’esmenes referides a la Universitat de les
Illes Balears, tornam al mateix, tant el Grup Socialista com el
Grup MÉS volen l’augment de l’assignació a la Universitat de
les Illes Balears a càrrec de no pagar el deute públic, no pensam
des del nostre grup que això sigui una bona praxi, tampoc no va
ser positiu que a l’any 2011 es fes un pressupost irreal per a la
Universitat de les Illes Balears ja que des del mes d’abril
d’aquell mateix any, el 2011, es va deixar de pagar a la
Universitat la qual cosa va ocasionar molts de problemes al seu
funcionament i per això avui hem de posar els peus a terra i s’ha
de fer un pressupost realista amb els recursos que tenim.

Per altra banda, en tema a les esmenes que fan referència al
tema de beques, en un principi no és necessari perquè ja està
previst dins el mateix pressupost dins la convocatòria d’ajudes
al desplaçament i mobilitat a més de la convocatòria de beques
de residència, que això sí que ha estat una novetat en aquesta
legislatura. I en aquesta mateixa línia va el raonament per no
donar suport a l’esmena sobre ajudes pel desplaçament dels
alumnes universitaris de Formentera que la diputada del grup no
adscrit, la Sra. Font, ha explicat. Les convocatòries d’ajudes pel
desplaçament i mobilitat inclouen els alumnes de Formentera,
tots són universitaris de les Illes Balears, però és que a més de
les ajudes per desplaçament, com deia abans, s’han tret les
ajudes per a l’estada a la residència universitària, per tant, s’han
ampliat aquestes ajudes als universitaris de les Illes Balears. Tal
vegada li podria fer un suggeriment i tal vegada el Consell de
Formentera podria copiar al Consell d’Eivissa i treure una
convocatòria específica per reforçar aquest tipus d’ajudes als
estudiants de Formentera. 
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En tot cas, l’àrea d’universitat s’ha incrementat en el
pressupost de 2014 respecte de 2013, a més de la implantació
d’una doble titulació de Dret+ADE o l’increment de beques
postdoctorals i predoctorals.

Quant a la UNED, un altre clàssic d’aquest debat d’esmenes
del pressuposts d’Educació, un any més el Grup MÉS posa una
quantitat simbòlica de 1.000 euros perquè el Govern pugui
desvincular els consells insulars i miri, simplement fent la
broma, enguany el Sr. Alorda no només ha posat el consell de
Mallorca, sinó que se n’ha recordat dels altres consells, la qual
cosa li agraeixo molt, però encara que sigui d’una manera
simbòlica el Govern ho té difícil per assumir responsabilitat
amb la UNED, ja hem parlat del que s’aporta a la Universitat de
les Illes Balears i ni per a vostès ni per a nosaltres podria ser
prou, però és el que es pot aportar per a l’any 2014, si a més
hem d’aportar a la Universitat Nacional d’Educació a Distància,
que a més és competència directa de l’Estat central, tornam al
nou debat que els recursos són els que són i per això s’ha de
prioritzar.

I aquí, si m’ho permeten, vull aprofitar per reconèixer la
tasca dels consells insulars que sense tenir les competències
donen cobertura a la UNED amb recursos econòmics i cedint un
espai, almenys en el cas d’Eivissa, i gràcies a aquest esforç en
molts de casos, com a l’illa d’Eivissa, la UNED era l’única
opció de molts de ciutadans per accedir a una titulació
universitària i avui encara és l’única opció de formació
universitària per a moltes persones. Per això, estam d’acord que
s’ha de revisar la fórmula perquè la UNED continuï a les
nostres illes i que s’alliberi la càrrega dels consells que en
aquest i molts altres casos assumeixen serveis que no són
competències directes, però en aquest moment no és viable.

Quant a la creació d’un programa de política lingüística o
que es retorni a l’Institut Ramon Llull és evident que el nostre
grup dóna suport a la nova direcció que va prendre el Govern
donant més contingut a l’Institut d’Estudis Baleàrics que
cobreix totes les finalitats del Llull i que és viable gràcies al fet
que evitam duplicitats que abans es produïen.

Quan al pressupost d’escoletes, el 2014 es mantenen els
300.000 euros que es varen posar el 2013.

Quant a convocatòries de beques de llibres de text, transport
escolar o la millora de beques de menjador el pressupost per a
2014 ja contempla aquestes necessitats, evidentment dins el
marc de la situació econòmica que tenim, ara bé, les ajudes de
menjador han pujat, als pressuposts ja hi ha una partida
assignada per un import de 800.000 euros destinada a ajuts en
matèria de servei del menjador escolar i 11,5 milions per a
transport escolar.

En definitiva, tot allò que esmenen perquè la conselleria faci
o agafi el compromís de fer-ho, el Govern ho té molt en compte,
però sempre s’ha d’actuar dins els criteris de priorització a
causa que els recursos no són ilAlimitats, s’ha de tenir marge de
maniobra i per això la inversió en noves infraestructures o
millores es faran d’acord a variables d’urgència i necessitats
d’escolarització i en general creim que, malgrat l’ideal és com
més millor, és un bon pressupost fruït d’una nova conjuntura
econòmica, derivada d’una política d’ajusts durant els primers
anys de legislatura, que ha permès posar en ordre els comptes

públics, però que permet que l’àrea d’educació incrementi el
pressupost de 2014 un 2,29% respecte del pressupost de l’any
2013.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Sra. Torres, quan vàrem presentar
aquestes esmenes en aquest pressupost ja teníem clar que seria
una tasca difícil mirar de convèncer-los en alguna esmena.
Entenc que aquesta dificultat de quan un els està treballant i els
presenta ve donada pel fet de tenir aquest govern de majoria
absoluta i que, per tant, el fet d’acceptar o no esmenes depèn del
grau de flexibilitat del grup que li dóna suport i també, per dir-
ho així, de l’obertura de mires que té aquest grup. 

Per tant, és difícil perquè es tracta d’un govern que a més de
comptar amb la majoria absoluta també, i crec que s’ha
constatat moltes vegades en molts de debats, també crec que
pensa que té la veritat absoluta, i això encara és veritat que fa
més complicat modificar o arribar al fet que es puguin acceptar
esmenes d’altres grups quan es creu en aquesta veritat.

També és cert que sempre està aplicant allò que es pot dir el
corró parlamentari i que per tant el paper del Parlament ha
quedat relegat, en veritat, en aquesta legislatura a un paper
d’una certa tristesa.

Pens que en un parlament normal s’hauria de poder
convèncer o ens hauríem de poder convèncer entre nosaltres de
la bondat d’algunes esmenes, d’algunes de les reflexions que fa
l’oposició i tenir-se en compte i molt especialment en aquesta
àrea, l’àrea 13, que és l’àrea d’educació i que pens que s’hauria
de donar, com a mínim, a aquesta àrea un altre tipus de relació
i un altre tipus de joc.

Dic aquestes coses per veure si d’alguna manera poden...
revisar, poden reflexionar i de cara al pròxim debat que tendrem
al plenari poguéssim tenir com a mínim algun intercanvi
d’idees, d’estratègies, de prioritats i es poguessin, no ho sé,
revisar algunes de les posicions en què es mantenen ara.

Quant a les esmenes que ha presentat MÉS i que òbviament
tenen el nostre suport, que les esmenes de formació del
professorat són fruït de la mateixa demanda dels centres de
formació, pens que això ho hauríem de tenir present, que al
conveni de la concertada no apareix cap partida per fer-hi front
i que per llei aquest estiu hi hauran de fer front, per tant, no sé
com s’ho faran, són 9.000 euros, per tant, no és allò que parlem
de 5 euros, sinó de 9.000 euros, per tant, són una sèrie
d’esmenes que s’haurien de repensar.
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Quant a les escoletes, vull fer una altra reflexió, Sra. Torres,
hi ha la partida per a les ajudes familiars, però no hi ha la dels
ajuntaments, els ajuntaments tendran problemes per fer-hi front
quan a més se’ls deu una anualitat, vull dir, seria una reflexió
que crec que s’hauria de fer.

Quant a la Universitat, no sé quina paraula ha fet servir, però
pens que la Universitat s’està minimitzant als límits... ja quasi,
quasi que tocaria una mica de deixadesa de la Universitat, hi ha
la preocupació fins i tot per poder assumir el pagament de les
nòmines en la partida que s’ha deixat. Per tant, també
demanaríem aquesta reflexió quant a la UIB.

Finalment també vull dir a la diputada Sra. Font, que té el
nostre suport amb les esmenes de Formentera. També recordar
que és cert que tant l’ampliació del Marc Ferrer, com la del
CEIP Sant Ferran, són dues esmenes aprovades per aquest
parlament, també d’una manera reiterada i que també tenen tot
el nostre suport.

Per ara, res més i fins el plenari. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari MÉS Sr.
Alorda té la paraula també per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, coincidir en primer lloc en
celebrar el to, no és fàcil tenir un debat d’educació en el qual el
to sigui educat o cordial, educat entenc que sempre, però en un
sentit de parlar-ne. Ara, comprendrà Sra. Torres, que aquí
s’acaben tots els gestos, perquè ni una, ni mitja, ni un
acostament, ni una transacció. Clar, el to, que és molt important
i que crea un clima, tampoc no hi pots posar oli i sal i menjar-
ne. 

Em costa molt anar a parlar amb els docents en els centres,
a explicar quina ha estat l’aportació que s’ha pogut fer en els
pressuposts per palAliar, ja no dic per resoldre, les mancances
que hi tenen. I jo crec que s’equivoquen, insistir en allò que deia
la Sra. Marí, avui els gestos tenen més valor..., com a mínim
donen valor afegit als recursos que hi posin. És a dir, hi poden
posar un plus de recursos, idò el gest de posar-los, a més els fa
més grossos. I no hi juguen gens al nostre parer, de poder dir hi
ha un acostament, hi ha alguna cosa que han aportat els altres
grups en aquest sentit, aquesta preocupació, aquesta intenció,
aquesta intensitat, que nosaltres la recollim, no, és que no.

Vostè em deia, per exemple, que no li agraden les nostres
baixes. Evidentment nosaltres li oferim que les revisin, sempre
ho hem dit, però ja els vàrem dir l’any passat que estaven
sobredimensionats els interessos, ens varen dir de tot, això
mateix que vostè ens diu avui i els han sobrat tots els milions
dels imposts verds que tenien previstos, Sra. Torres, 60, 70, 80
milions d’euros, estam parlant de doblers. Repassi el que
nosaltres hem fet, compari-ho amb el que vostès feien l’any
2010 i se’n temerà de la prudència en la qual ens estam movent.
Per tant, els recursos hi han estat. Vol un recurs-gest? Marivent.
Jo li he posat recursos de ver i recursos-gestos, gestos en el
sentit que són doblers, però ho són dins un ordre, dins els 800
milions d’educació, però aquesta mena de gestos tothom les

entén. No n’agafa cap. D’acord, em rebutja aquests gestos i en
vol un altre. Digui'm com ho vol fer, però jo l’excusa que no hi
ha marge i després vostès mateixos es fan esmenes a vostès
mateixos perquè les troben, idò les trobin per a nosaltres. No sé
què he de dir.

I, per descomptat, facem un altre esquema. Jo crec que la
gran reflexió i el gran repte és un altre esquema de redacció de
pressuposts, on la societat civil hi ha d’estar convidada, on
aquesta dificultat d’establir prioritats tengui complicitats socials
i on hi hagi els distints grups polítics. És veritat que per ventura
la darrera setmana de desembre, intentar fer segons quin tipus
de canvis, quan el Govern ja està pactat, o el fa d’afectació i
després se n’oblida d’haver-lo fet, o tanmateix es mou dins
aquells marcs de vinculació pressupostària en els quals al final
només queda com un gest polític aquella aprovació, tan enfora
d’allò que és aprovar una esmena en el Senat dels Estats Units,
que allò sí que és una batalla campal, perquè allò és seriós, és
seriós, crec que val la pena un dia reflexionar-hi, perquè si no,
no avançarem en intensitat democràtica, de tots aquests anys,
evidentment no parl només dels pressuposts de 2014.

Tan sols dos esments als apunts que m’ha donat. Personal és
evident que les retallades han estat espectaculars, com ho ha
estat a la Universitat. Per tant, difícilment hi pot haver millores,
si no milloren l’apartat de personal. Com s’ha dit també, després
hi ha el conveni de la concertada, que l’han duit fins al final, no
han volgut fer bestretes a compte, ara s’ha acumulat. Però ara
aquest element esclata el 2014.

Ajudes a menjadors, vostè em diu que pugen. Si segueixen
insistint en què les ajudes a menjador del curs 2013-2014 es
convocaran a final del curs, això no és millorar el sistema. Jo li
dic, posi recursos per tornar posar-nos al dia en fer-ho en un sol
any i no perdre un any, no haver perdut un any. Això vol dir que
un any n’haurem de fer dues. I bestreure, evidentment bestretes,
en el sentit que es justificaran, si no es justifiquen s’hauran de
tornar els doblers. Però no fer bestreure i tota l’ocupació que has
tengut durant tot l’any perquè així..., en pot posar 800.000 i n'hi
sobraran, Sra. Torres. Per cert, no ens han volgut contestar ni
com ho tenen, no és culpa seva, però és demencial, aquest
govern és una cosa de menyspreu a l’oposició mai vist,
antidemocràtica, però jo li dic que n'hi sobraran, perquè si vostè
castiga d’aquesta manera a aquell que en demana, no vendrà.
Per tant, al final és fals, jo estic parlant que es rebin les ajudes,
no que es prengui el pèl al personal.

Bé, sobre Formentera donarem suport a totes les esmenes
que han presentat els diputats no adscrits.
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Només una darrera tristesa, que ens haguem de retreure uns
als altres si els doblers del transport entre illes o illes-península
l’ha de pagar un consell o l’ha de pagar el Govern, quan això jo
estic convençut que constitucionalment és un cost que ha
d’assumir l’Estat, l’Estat. I l’Estat sempre se’n va de rosetes
amb aquesta obligació que té i encara nosaltres ens flagelAlam
per veure com compensam nosaltres mateixos els costs
d’insularitat i s’ha de fer, no és excusa que no ho faci l’Estat
perquè això no hi sigui, hi ha de ser. Però és evident que els
costos d’insularitat els ha d’assumir íntegrament l’Estat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part de la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló té la paraula per un temps també de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. De forma molt breu. Primer agrair els
suggeriments que ha fet la portaveu del Partit Popular, així com
jo també li agrairia que tengui en compte les esmenes d’aquesta
diputada.

En primer lloc vull dir que la votació en contra del Partit
Popular no és cap sorpresa, no ens sorprèn, està dins la seva
tònica que manté durant aquests dos anys. No és cap sorpresa,
com dic, jo simplement lament profundament la poca implicació
i voluntat política amb la menor de les illes i esperar que d’avui
al ple puguin reconsiderar almanco alguna de les esmenes
presentades.

Dit això, agrair el suport al portaveu del Grup Parlamentari
MÉS, així com a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
el suport a les esmenes presentades per aquesta diputada. Jo diré
que he dit abans a l’altra comissió, jo també don suport a les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista i pel
Grup Parlamentari MÉS, els don suport, però no les puc votar
per imperatiu legal en aquesta comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de contrarèplica per part
del Grup Parlamentari Popular, Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Destacar evidentment
que se tenen en compte totes les esmenes de tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra i avui no s’acaba el debat, sinó
que continuarem el debat en ple. Arribar a acords no depèn
només de tenir majoria o no tenir-la, reconec que no hi ha un
ambient que faciliti arribar a acords, especialment en segons
quins temes, però arribar a consensos és cosa de dos, o també
cosa de totes les parts implicades i no és només responsabilitat
d’una de les parts. Tenim un exemple, un espai ideal per cercar
punts de trobada seria, per exemple, el pacte de l’educació, la
ponència creada en aquesta cambra que els grups de l’oposició
d’aquesta cambra varen abandonar i de moment pareix ser que
no tenen intenció de retornar-hi. Per tant, estic d’acord que és
difícil de vegades arribar a acords, sobretot en aquest ambient.

Ara bé, pensam que un increment del pressupost per a 2014
d’un 2,29% respecte el pressupost de 2013 és molt positiu i
sempre l’ideal és demanar més, perquè les necessitats són
ilAlimitades, però els recursos no són ilAlimitats. Torn insistir en
una idea, i la consellera també ho va dir, no es comprometran
despeses que no tenguin cobertura pressupostària.

Per tant, hem de ser realistes i no inflar uns pressuposts que
després ens poden abocar a situacions complicades,
complicades de tresoreria i que després s’ha arribat a situacions
que no s’han pogut pagar assignacions de transport escolar, que
no es poden treure les ajudes de menjador com toca. I clar, tot
això s’ha de reconèixer l’esforç que fa la comunitat per pagar tot
allò que s’ha de pagar. I per tant, pitjar la màquina perquè tot es
faci quan es vol que es faci, les beques de menjador es treguin
d’una vegada, seria l’ideal, però de moment les possibilitats són
les que són. El Govern fa un gran esforç per invertir en noves
infraestructures, per fer reformes, per fer millores i té previst
fer-ho, més enllà que les inversions estiguin territorialitzades, o
tenguin un nom concret, o que hi hagi una partida concreta, això
no significa que no es tengui en compte o que no es faci.

No puc compartir que aquest pressupost no respongui a les
necessitats previstes, ara bé, pagar allò que es deu i allò que es
gasta, jo crec que és molt important, per a nosaltres això és
inconcebible. Per exemple, aquests pagaments a les darreres
setmanes el Consell de Govern va fer un crèdit de 120.000 euros
per donar cobertura al forat que hi havia per exemple a
l’IBISEC. Per tant, jo crec que aquí no es pot argumentar dient
que no es pagui, jo crec que si es fan les coses s’han de pagar,
en cas contrari no és seriós i després ens trobam en la situació
que ens vàrem trobar quan hi va haver el canvi de govern.

Per tant i per tancar i no fer més apreciacions, perquè a més
tindrem molt de temps en el debat del pròxim ple de
pressuposts, aquest pressupost d’educació augmenta, preveu
noves inversions i millores en infraestructures, amplia la
formació del professorat i que augmenta la contractació de nous
docents, millora les aportacions a la Universitat, fent un
pressupost realista que contempla l’excelAlència, amb una nova
titulació doble de dret més ADE, a més d’apostar per R+D+I,
amb un Pla de ciència i l'augment de beques de pre i post
doctorals i incrementa les ajudes de menjador. Que tot és
millorable? Hi estam d’acord, però aquest pressupost cobreix les
necessitats de la Conselleria d’Educació i en alguns casos fins
i tot les millora.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Per tant, passam a la votació de
les esmenes parcials a la Secció 13, Educació, Cultura i
Universitats. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Igualment si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, passam a la votació
conjunta de les esmenes de la diputada no adscrita Sra. Font i
Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment passam a la votació, si ningú no demanava
votació separada, a la votació conjunta de les esmenes del
diputat no adscrit Sr. Pastor i Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam al debat número 8 de
globalitat, agrupació de la Secció 13, crec que no hi ha canvi de
diputats i diputades. Per tant... Sí que n’hi ha.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els pareix, començarem el
debat numero 8 de globalitat, agrupació de la secció 13, Cultura,
Joventut i SOIB, amb les seccions i entitats afins. 

B) Esmenes parcials. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, en el programa 323A, Protecció i foment de la
integració i foment de la participació social de la joventut,
esmenes 14413 i 14427. Al programa 455A, Cultura i política
lingüística, esmenes 14423, 14418, 14419, 14389, 14390,
14426, 14391, 14415 i 14383. Secció 76, Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, en el programa 322D, Foment i gestió de
l’ocupació de les Illes Balears, esmenes 14268, 14276, 14271,
14269, 14270, 14272, 14273, 14274, 14277, 14266, 14267,
14275 i 14266. Institut Balear de la Joventut, esmenes 14325 i
14326.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Secció 13, Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, en el programa 323A,
Protecció i foment de la integració i foment de la participació
social de la joventut, esmenes 14614 i 14613. Al programa
455A, Cultura i política lingüística, esmenes 14615, 14616,
14618, 14619 i 14617. Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, en el programa 322D, Foment i gestió de l’ocupació de
les Illes Balears, esmenes RGE núm. 14591, 14593, 14592,
14594 i 14595.

Per part de la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló,
Secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al
programa 455A, Cultura i política lingüística, esmena 14147.
Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, en el
programa 322D, Foment i gestió de l’ocupació de les Illes
Balears, esmena. 14163.

I per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
Secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al
programa 455A, Cultura i política lingüística, esmena RGE
núm. 14137.

I abans de passar a la defensa conjunta de les esmenes, dir
que en aquest debat hi ha les substitucions de ...

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Lluís Maicas substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

No ho havíem dit al principi, que consti que el Sr. Maicas
substitueix el Sr. Diéguez.
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Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Maicas, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Voldria començar amb un parell de reflexions abans d’entrar a
les esmenes, molt breus, molt succintes. En primer lloc no seré
jo que vengui a canviar les tradicions d’aquest parlament.
Efectivament, és tradicional que els portaveus defensin les
esmenes a la totalitat en el plenari. És tradicional que el grup
que està en el Govern rebutgi les esmenes. Però a mi
m’agradaria, com a reflexió en veu alta, saber si algú se n’ha
adonat que aquest format és com una repetició, és a dir, repetim
exactament el que farem dimarts que ve en el plenari. És a dir,
defensar la totalitat que aquí no s’ha fet i defensar les esmenes
a la globalitat. Per tant, pareix una duplicitat innecessària,
perquè dimarts que ve haurem de dir el mateix que hem dit avui
aquí, defensant el mateix, o haurem de fer una cucavela per dir
el mateix amb unes altres paraules.

Parlar de cultura, que és on hem presentat esmenes, parlar de
cultura és certament penós, perquè a tots els pressuposts de
gairebé tots els governs cultura és la part oblidada, és la part que
oblida les necessitats més intangibles dels ciutadans, gairebé
tots l’obvien i obvien les necessitats del món cultura. No són
una prioritat a les polítiques de la política, per dir-ho d’alguna
manera; un món cultural lligat a la ciutadania de forma molt
especial, però indeslligable de l’àmbit educatiu i de l’àmbit
lingüístic, especialment en aquesta comunitat. No cal incidir en
la importància que un poble que sigui culte serà també
respectuós, els governs haurien de tenir una cura especial, una
preocupació especial perquè els ciutadans fossin cultes.

També fer un esment i recordar que mentre l’atur excedeixi
el raonable, si és que algú a l’atur és raonable, allò que se’n diu
atur estructural, la nostra societat patirà una malaltia social que
necessitarà un tractament d’urgència, un tractament de xoc. El
drama de l’atur necessita més implicació institucional, més
programes i recursos per reinserir o inserir en el món laboral
tots aquells que la crisi ha marginat, aquells que la crisi ha
condemnat a viure una discriminació que afecta la seva
integració, la seva autoestima, la seva dignitat. La joventut, els
joves són els grans perjudicats, tant en el sentit educatiu com
laboral, tota una generació pateix molt durament els efectes de
la crisi; trobar-los un encaix en la societat és una obligació dels
que governen, cap poble no pot permetre’s una pèrdua tan
sagnant, cap societat no pot permetre’s prescindir de la força, de
l’empenta, de la ilAlusió de la generació més formada, més
preparada de la democràcia.

De tots els conceptes que en cultura dins el pressupost han
tengut cabuda, l’únic que sembla que se n’ha mig salvat, l’única
partida que se n’ha mig salvat o que se n’ha salvat ha estat la
que ateny l’Institut d’Estudis Baleàrics, que ha esdevingut ara,
darrerament, el defensor de les modalitats, tot i que al capdavant
hi té un filòleg que un temps feia programes a la televisió sobre
català i sobre filologia catalana i sobre una filologia a l’abast
dels telespectadors. No crec, hi ha veus, però no crec que
aquesta situació en els pressuposts tengui res a veure amb la
situació familiar del director de l’institut, crec que correspon a
altres criteris distints.

El nostre grup ha presentat 26 esmenes, de les quals tres són
referides a joventut, deu a cultura i tretze al SOIB. I tot seguit
passaré a detallar-les esperant que puguin rebre el suport dels
altres grups parlamentaris.

Els estalviaré, atès el caràcter tècnic d’aquesta comissió, els
comentaris d’opinió que mereix el sentit ideològic del
pressupost del Govern o, en tot cas, els reservaré, com he dit,
per al Ple del dimarts. Hem limitaré, com he avançat, a fer-ne
una detallada relació per tal que totes les nostres esmenes
puguin ser recollides en el Diari de Sessions d’una forma clara
i d’una forma evident.

Per tant, i d’una forma molt ràpida, les esmenes 14325, 326
i 14413 són les referides a joventut, en concret la 14326 és
d’addició i contempla el rellançament del Consell de la
Joventut, tan útil i això no obstant fulminat pel Govern del Sr.
Bauzá. Les altres dues són assignades a dotar econòmicament
el programa Art Jove i l’Observatori de la Joventut.

Les esmenes 14383, 389, 390, 391, 414, 415, 418, 419, 423
i 426 pertanyen a cultura i fan referència, amb el mateix ordre,
a inversions del Consorci del Patrimoni (...) de Menorca; a
completar l’assignació de la Fundació Menorquina de l’Òpera;
a colAlaborar amb el Consell Insular de Menorca per a la
candidatura de Menorca talaiòtica Patrimoni de la Humanitat;
a inversió de la primera fase de la substitució de la climatització
del Museu de Menorca -algunes d’aquestes observaran que ja es
dugueren l’any passat com a esmenes al pressupost, per tant són
una repetició també de l’any passat-; a l’equipament escènic del
Teatre d’Es Born de Ciutadella; a l’equipament per al Centre de
Cultura de Can Saura de Ciutadella; a la participació econòmica
en l’edició de l’Enciclopèdia de Menorca de la qual en forma
part el Govern de les Illes Balears; a la participació econòmica
de la Fundació Teatre Principal de Maó, de la qual forma part
el Govern de les Illes Balears; a complir en matèria de política
lingüística, amb l’Estatut d’Autonomia, cosa que el tema de
política lingüística requeriria una intervenció molt més àmplia,
atès que, en la nostra opinió, no s’acompleix el que contempla
l’Estatut d’Autonomia; a realitzar les obres que permetin
l’obertura al públic del Museu Arqueològic d’Eivissa.

Pel que fa al SOIB, les esmenes 14265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 74, 75, 76 i 77, totes d’addició, són
referides, com he dit, al SOIB.

La 14265 es dirigeix als projectes d’inversió, conjuntament
amb l’administració local, que permetin la contractació de
persones a l’atur que tenguin càrregues familiars, perceptores de
renda mínima d’inserció o que hagin esgotat totes les
prestacions en forma de pla d’ocupació amb formació
complementària durant sis mesos.
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La 14266 va destinada a garantir el servei d’orientació
personalitzat als treballadors en atur, de manera especial als
joves a tot el territori de les Illes, amb ràtios que permetin
complir el programa de Garantia Juvenil.

La 14267 està motivada pel programa d’intermediació
laboral per apropar a les empreses les persones a l’atur
formades, els incentius a la contractació vigent i respondre a les
necessitats de formació específica demanada en cada cas.

La 14268, destinada als agents de desenvolupament local, a
recuperar les oportunitats que dóna el treball de dinamització i
desenvolupament local a l’àmbit de l’ocupació.

La 14269 per al programa extraordinari de contractació
durant sis mesos de joves que hagin finalitzat estudis de grau
màster o cicle formatiu de grau superior sense experiència
laboral en la branca d’estudis que hagin seguit.

La 14270, adreçada a la disponibilitat de salaris formatius o
beques per a la formació per donar resposta als joves a l’atur,
que han esgotat prestacions sense possibilitats econòmiques per
accedir a l’estudi.

La 14271, adreçada a la formació lligada als colAlectius
vulnerables a través de la renda mínima d’inserció laboral que
executen els consells insulars.

La 14272, per al centre nacional de referència de la formació
de serveis socials, i la 273 per al centre nacional de referència
de la formació turística.

La 275, destinada al programa extraordinari de contractació
de treballadors a l’atur de llarga durada, amb càrregues familiars
que han esgotat prestacions de difícil inserció laboral a través
del sector públic del Govern de les Illes Balears.

La 14276, la dotació de la qual es destinaria al programa de
segona oportunitat, d’acord amb els ajuntaments, escoles
d’adults i centres formatius propis, per possibilitar l’accés dels
joves en atur a la formació d’estudis reglats, especialment pel
que fa als estudis obligatoris, compaginat amb treballs d’interès
general.

I la 14277 per a un centre nacional de referència de la
formació nàutica.

I tot esperant que puguin ser aquestes esmenes de l’interès
i puguin rebre el suport dels altres grups parlamentaris, moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Passam al Grup Parlamentari
MÉS i el Sr. Alorda té la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Maicas, el nostre suport, ja que
acaba demanant-lo i confiant-hi, crec que és un excés
d’esperança, però sempre és bo que la tengui, en el nostre grup
hi pot confiar; crec que són esmenes, moltes d’aquestes van en
el mateix que nosaltres apuntàvem i per tant són coincidents.

Certament, parlar de cultura és una cinderella del Govern,
jo crec que en general, però és que en aquest cas fins i tot encara
hem anat per davall del que era habitual, tot i que ja hi anàvem
molt baixos i crec que és una crítica que podem compartir amb
tots els governs democràtics que ha tengut el país. Sent, com
som, hi insistesc sempre, una potència turística mundial, tenint
un nom de referència internacional, és incomprensible que no
trobem els ressorts per a una política cultura de més ambició.
Veure la nostra presència, per exemple, museística, és
tristíssima, ara afortunadament hi ha hagut aquest parell de
millores quant a les instalAlacions, als equipaments, després de
tants d’anys d’espera, però així i tot la dotació per a activitats és
que és miserable, és que és una costa que costa de veure aquell
nombre en els pressuposts i dir que amb allò intentarem
dignificar, actualitzar, posar de moda, intentar d’alguna manera
reivindicar el nostre patrimoni museístic, per dir-ne un.

Per començar de totes maneres pel principi, hi havia les
primeres esmenes fan referència a la política de joventut;
nosaltres ens hem referit sobretot, hem volgut centrar-ho en
dues, de tot el que es podria fer en aquesta matèria: una es per
garantir el suport també als ajuntaments i el manteniment dels
casals de joves, de dinamitzar-los, que han quedat certament
sota mínims allà on encara existeixen. I una que és política,
perquè hem volgut mantenir la subvenció nominativa al Consell
de la Joventut de les Illes Balears tot i ser conscients que el
Govern l’ha eliminat, amb la vocació, amb el missatge polític de
crear-lo de nou, perquè creim que era un ens de participació,
d’assessorament i també d’activitat que valia la pena i que era
interessant, i que ha estat desnonat o desaparegut com altres
organismes de participació plural en aquesta legislatura.

La resta sí que, o el gruix ve en matèria de cultura, tant totes
les que fan referència als museus és sobretot per la qüestió, ja
dic, de poder dur a terme activitats, ja no hem fet una empenta
quant a política d’adquisicions, deia a una darrera Comissió de
Cultura que el darrer Brueghel que havia comprat El Prado és
equiparable a tota la despesa museística que té les Illes Balears,
ara afegiré en anys, sobretot si fos d’activitats, i per tant crec
que això ens ha de fer repensar-hi.

Augmentam les millores en matèria cultural, les
subvencions, creim que també és la societat civil i els creadors
els que han de dur a terme l’activitat, els que han de dinamitzar
la vida cultural del país i que, per tant, han de tenir també el
suport d’allò públic.

Patrimoni cultural, el patrimoni cultural hauria de ser una de
les estrelles dels pressuposts sempre. Tenim un riquíssim
patrimoni cultural de tot ordre, estrictament històric i d’altre a
la perifèria del patrimoni històric, molt d’aquest en una situació
de dificultat, com a mínim de no posada en valor, pensin en tots
els jaciments arqueològics que tenim sense ni tan sols haver-los
investigat, catalogat en un sentit de descripció, d’haver fet
l’excavació; les torres de defensa; després els edificis, els
monuments, tot el patrimoni eclesiàstic, i aquí hi ha unes
dificultats importants, que nosaltres hi hem posat aquest milió
d’euros, certament donaria per poca cosa, però perdonaria per
fer-hi qualque cosa més del que en aquest moment es fa.
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Al Teatre Principal d’Inca volíem establir-hi una ajuda que
permetés realment dur a terme una rehabilitació que tenim
prevista i hi participa el Govern des de la seva adquisició, ja deu
ser els anys noranta, finals dels anys noranta, o el Govern devia
ser 99-2003, per tant aquí hi ha..., no, no, 95-99 hi participa el
Govern, per tant en aquest moment quan s’adquireix el Teatre
es diu que es durà a terme la rehabilitació; ara hi ha tota una
operació, a la fi, amb un projecte d’obra municipal per dur-la a
terme, i creim que és ara que s’ha de garantir la inversió.

Aquí després, la resta sí que són ajudes ja en la matèria de
treball. Més que polítiques estrictes de treball, que hem pensat
que el debat seria lògic que el duguéssim a través d’aquest Pla
de l’Ocupació i d’una reflexió global sobre les activitats que ha
de dur el SOIB i de quina manera poden actuar amb la
Conselleria d’Educació, hem volgut garantir l’aportació que hi
podíem fer i que feien i que ha quedat minvada els ajuntaments
i els consells insulars. Aquí també, amb una altra espasa de
Dàmocles que, com saben, és la dificultat que suposa la
interdicció per part dels pressuposts generals de l’Estat de la
contractació a temps parcial, bé, de contractació temporal en
general, si no és per obres d’inversió molt fitades, però sempre
hi ha d’haver aquesta vàlvula de sortida per a contractacions de
persones en situació de risc, d’exclusió, com a una estratègia
d’inserció, la més adequada de totes, que és el treball, més enllà
de les ajudes, el treball, poder treballar és el que dignifica
realment una persona, i que creim que és la manera més positiva
de fer-ho.

Ho han fet els ajuntaments, ho han fet els consells, han
tengut dificultats per poder dur a terme aquest tipus
d’actuacions pels problemes de tresoreria i d’alguna manera
d’estalvi el govern amb els pagaments, però posats els elements
ara per pagar els proveïdors, com s’ha fet amb un macro
endeutament que s’ha dut a terme per pagar despesa corrent,
però com a mínim ha suposat aquesta garantia de liquidesa, crec
que ara s’han de recuperar aquestes línies d’acció, com deia,
amb la població de risc d’exclusió o que té dificultats d’inserció
laboral.

Aquestes són bàsicament les polítiques que hem volgut
apuntar, sobretot perquè significaven transferència a altres ens,
respecte de, ja dic, quines prioritats o quines hagi de dur a terme
el SOIB, més que fer-ho a través d’afectacions en el debat de
pressuposts, plantejam fer-ho a través del debat del Pla de
l’Ocupació que en aquests moment està obert, que està a
disposició i que confiam que sigui més real que el darrer acudit
que ens ha fet la Sra. Torres a la seva intervenció sobre el pacte
per l’educació, que jo he entès que era more iocandi que ens
convidava a participar a un pacte per l’educació, perquè el
Govern fes exactament el que li donàs la gana i que ens insultés
a tots a convidar-nos a una taula, jo vull pensar que el Pla per
l’Ocupació no és això i que sigui una altra cosa. Amb aquesta
intenció nosaltres ens hi asseurem, com ens asseguérem, en
principi, en el pacte per l’educació, fins que ens temérem que
era una autèntica presa de pèl.

Per tant, voldríem que no ho fos, el tema és prou greu, com
ho era educació, el tema és de país, el tema és d’estat, crec que
tots ens sentim avui interpelAlats per la situació social que viuen
les Illes Balears, tots tenim coneguts, tots tenim coneixement
estadístic de quina és la realitat i que per tant és amb aquesta
vocació que hem d’intentar trobar fórmules comunes i conjuntes
d’afrontar aquest gran repte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I per part de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló, té la paraula, també per un temps de
deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. De forma molt breu, com
abans, i tot seguit pas a defensar i a mantenir les dues esmenes
a la globalitat que he presentat a aquesta secció 13, del SOIB,
cultura i joventut. Són dues esmenes que es referiran
específicament a l’illa de Formentera.

La primera, la RGE núm. 14147, referida a mesures per a la
normalització lingüística, en el sentit de donar suport i posar les
condicions per continuar amb l’estímul del coneixement i l’ús
del català en tots els seus àmbits de l’activitat diària i
principalment dels nouvinguts.

La segona, la RGE núm. 14163, relativa a la secció 76, té
com a objecte la reactivació del programa d’AODL, un
programa importantíssim i molt positiu per als ajuntaments, que
permetia i possibilitava implantar les polítiques actives
d’ocupació en els municipis. La presència d’aquesta figura és
més necessària ara que mai, per tant aquesta esmena va en la
línia d’afavorir la promoció econòmica i cercar un creixement
sostenible i generador d’ocupació, i vol garantir un programa
vital per a l’illa, en aquest cas de Formentera per a la funció que
desenvolupa tal com organitzar cursos de formació o ajudar els
emprenedors. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I el diputat no adscrit, Sr. Pastor
i Cabrer, també té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Donaré per defensades les
esmenes, és a dir, hi ha hagut un temps en aquest parlament on
les comissions servien per acostar postures i per arribar a acords
de cara al plenari, però el fet que no hi hagi hagut cap
acostament en aquest cas del partit que dóna suport al Govern,
és a dir, crec que ens reservarem el debat polític per al debat de
pressuposts. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Idò, moltes gràcies, Sr. Pastor. I el torn en contra, per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sanz, també
per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Respecto a las 41 enmiendas que presenta el Grupo Socialista,
el Grupo MÉS y el resto de diputados no adscritos, en principio,
inicialmente la idea es no dar apoyo a las mismas puesto que
viene o hay diferentes planteamientos que no coincidimos o
porque por otro lado los programas ya están dotados
económicamente o porque también es reincidir en las mismas
alternativas de presupuesto que ustedes ofrecían hace un año en
los presupuestos durante estas mismas fechas, porque hay
algunas propuestas prácticamente o enmiendas prácticamente
calcadas, son prácticamente idénticas, por ejemplo las que ha
aplicado el Grupo MÉS, la de los casales juveniles o incluso la
de dotar con más recursos el Consejo de la Juventud, son
propuestas que ya se han debatido aquí, y la misma persona que
les habla ya argumentó los motivos por los cuales no se podía
dar apoyo a las mismas.

Centrando mi intervención en tres partes, por un lado,
entraríamos, en primer lugar, en lo que afecta a la juventud,
concretamente el programa 323A, sobre Protección y fomento
de la integración de la juventud, se mantiene un presupuesto
económico muy similar al del año pasado. Igualmente nuestro
grupo considera que la solución no es realmente, en este caso
concreto y más en el tema de la juventud, incrementar la partida
en esta sección en concreto sino lo ideal, lo propicio y la política
hacia donde va este gobierno es intentar incrementarlo en cada
una de los departamentos o consellerias de este gobierno balear
por el fuerte papel transversal que tienen las políticas de
juventud. Yo creo que es importante pasar de lo que han sido
unas políticas de juventud a unas políticas jóvenes, es decir,
donde la juventud estuviese presente en cada conselleria o en la
dirección general pertinente.

Centrándonos en sus enmiendas, podemos decir que van en
la línea, como casi todas, de destinar más gasto corriente, por
ejemplo en el caso del Observatorio de la Juventud. Ya el año
pasado el presupuesto era coste cero, pero no porque no se
quisiese dotarlo sino porque gracias al uso de las nuevas
tecnologías permite que las políticas sean mucho más austeras
y podamos ser mucho más eficaces al respecto y, por lo tanto,
se considera por parte de la conselleria que gracias a las
políticas y a las nuevas tecnologías no hace falta gastar aquello
que se pueda hacer por las nuevas tecnologías.

En lo que respecta a la propuesta concreta, en este caso, del
Consejo de la Juventud, tanto del Grupo MÉS como del Grupo
Socialista, decirles que, bueno, que me parece muy bien que
ustedes son, como les he dicho, un criterio político, es decir,
pero claro... si aquí no se trata de negar la participación a nadie
sino que se trata un poco de regular la situación económica que
realmente sucedió, y ya quedó reflejado en el Diari de Sessions
de esta comisión y posteriormente en el Pleno del año pasado,
que cuando su formación política o sus formaciones políticas se
fueron del Consell Insular de Mallorca, del consell insular de
otras islas o, en este caso, también del Gobierno de la

comunidad autónoma dejaron una deuda de 185.000 euros al
Consejo de la Juventud. Entonces, está muy bien que dejen
ustedes una deuda de 185.000 euros a la juventud y que ahora
quieran que se destine 100.000 euros al Consejo de la Juventud
o alrededor de 100.000 euros. A lo mejor con este dinero estaría
bien primero pagar lo que se debe antes de dotar de más
recursos a aquello en lo que ustedes no pagaron.

En cuanto a la enmienda en materia de programa de
drogadicción entre los jóvenes decirles que, evidentemente, en
la filosofía estamos de acuerdo, pero es innecesario puesto que
ya se aplica desde otras consellerias, concretamente desde la
Conselleria de Salud. 

En el caso de Artjove ya lo dice la propia memoria de lo que
sería el propio presupuesto, se pone coste cero, y, ¿por qué se
pone coste cero? Porque se financia gracias a la colaboración
del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares, de la
Dirección General de Inmigración y Cooperación, del Institut y
gracias también a la colaboración del Colegio Oficial de
Arquitectos de las Islas Baleares, del Institut d’Estudis
Baleàrics, etc., por estos motivos se pone coste cero.

Como ven no me quiero reservar muchas argumentaciones
para el próximo pleno, sino que lo que les puedo decir hoy se lo
diré hoy, que yo creo que realmente para lo que estamos aquí.

Luego, ya centrándonos en lo que sería la materia del
programa 455A, en materia de Cultura y Política Lingüística,
decirles que bueno a lo mejor está muy bien y es cierto que a lo
mejor la cultura puede ser una asignatura maría por parte de
muchos gobiernos, sean de un color o de otro, pero en este caso
lo que sí hay que reconocer es que se ha incrementado el
presupuesto en un 16% respecto al 2013. Es un hecho objetivo
y está constatado en los presupuestos.

Igualmente con el tema de política lingüística, es decir,
partíamos de 1,5 millones de euros, se dotaba al Institut
d’Estudis Baleàrics el año pasado, y ahora pasamos a 2,6
millones de euros. Hablamos de un 53% de incremento en
política lingüística. Es decir, 16% más en cultura en los
presupuestos, 53% más en política lingüística en los
presupuestos, estos son datos objetivos.

Ciñéndonos un poco más en diferentes aspectos que ha
comentado, y agradecerles también el tono de sus
intervenciones que yo creo que también es propicio en un debate
de estas características, que yo creo que la divergencia es
positiva y siempre en un tono cordial, cuando se ha hablado aquí
de la Fundación Menorquina de la Ópera, en el caso de
Menorca, decirles que la partida es la misma que la del año
pasado, es decir, 43.200 euros. Cuando se habla de la
colaboración con el Consell Insular de Menorca sobre la
candidatura de Menorca Talaiótica decirles que a finales de
noviembre se firmó un convenio entre el Consell Insular de
Menorca y el Gobierno de la comunidad autónoma en ese
aspecto y que en los próximos meses se podrá materializar cuál
será la aportación que hace el Gobierno de la comunidad
autónoma. 
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Luego también el tema del Consorcio del Patrimonio Militar
de Menorca, que ya es una enmienda que también la presentaron
ustedes en el pasado, ya hay una partida de 13.500 euros, o sea,
ya está prácticamente dotado. 

En cuanto al tema de la rehabilitación de patrimonio, como
ustedes ya conocen, también es un tema que el consell insular
tiene mucho que decir en virtud de la Ley 6/1994, de 13 de
diciembre, en materia de rehabilitación. 

Y algunas iniciativas más muy por encima, bueno, las típicas
del Museo Arqueológico de Ibiza, que ya estaban el año pasado,
en este caso también se siguen manteniendo las partidas.
Igualmente el tema de la climatización del Museo de Menorca,
es decir, ya es reiterativo y decirles que, como ustedes saben, es
un tema de competencia estatal y que esperemos que el trabajo
que está haciendo el Consell Insular de Menorca y el Gobierno
de la comunidad autónoma para reclamar al Gobierno de la
nación pues, en este caso, sea una realidad y podamos... se
pueda hacer efectiva esta inversión puesto que es de
competencia estatal.

En el tema del programa 322D, de Servicio de Ocupación de
las Islas Baleares, decirles que la partida presupuestaria que se
destina es una partida prácticamente muy similar a la del
ejercicio anterior, de 37 millones de euros. Y en ese sentido
decirles que esos presupuestos se elaboran en base también a las
aportaciones del Estado a través de la Conferencia Sectorial de
Ocupación. Yo creo que es importante también ceñirnos un
poco a lo que hace un mes, o un mes y medio prácticamente,
dijo la consellera de Educación en esta misma comisión cuando
explicó su presupuesto en materia de ocupación, en este caso, y
claro, es decir, las políticas van encaminadas a la calidad, a la
equidad y a la eficacia de la orientación laboral y de la
formación haciendo hincapié en los colectivos castigados,
evidentemente se ha comentado el tema de los jóvenes o
también personas con riesgo de exclusión social, y
evidentemente, y supongo que estarán de acuerdo conmigo, que
para luchar contra el desempleo no se puede hacer sólo desde el
SOIB, por lo tanto, tiene un fuerte carácter transversal igual que
las políticas de juventud en este sentido. Esperemos, y ojalá sea
deseo de este grupo parlamentario, que se pueda llegar a un
acuerdo político y social para el tema del pacto, el tema del
empleo que, lo ha explicado antes el portavoz del Grupo MÉS
y que de eso se aprobó también una propuesta de resolución de
su formación política en el debate de la comunidad autónoma,
y ojalá podamos entre todos, en beneficio de esta comunidad
autónoma y en beneficio de la cantidad de personas que están en
situación de desempleo.

Aun así, evidentemente queda muchísimo por hacer, queda
muchísimo por salir de esta situación, pero también es cierto
que es bueno que quede reflejado, y de hecho intentamos
siempre decirles, que tampoco es fruto de la casualidad,
tampoco es fruto del azar que llevemos trece meses
consecutivos bajando las cifras del paro a nivel interanual y
llevemos siete meses creando puestos de trabajo. Esto no es
fruto de la casualidad, es fruto de una serie de iniciativas que lo
que realmente posibilitan es que se genere confianza en el motor
de la economía que no es la administración, como algunos
piensan, sino que es la iniciativa privada. 

Por lo tanto, consideramos que la política de austeridad y de
saneamiento, junto con la confianza que está teniendo la
iniciativa privada, está dando realmente sus frutos, siendo
prudentes y siendo conscientes de que, aunque vamos en la
buena dirección, queda mucho y mucho por recorrer y que -
insisto- ojalá podamos hacer piña en el sentido de intentar trazar
unas políticas de ocupación que permitan mayor prosperidad y
mayor y mejor política social.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. En torn de rèplica, per part del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Maicas té la paraula, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, agraïm el suport del
Grup MÉS i també donarem suport a les seves esmenes així
com ho farem també a les dels diputats no adscrits, Margalida
Font i Antoni Pastor. 

Vull dir al Sr. Sanz que també agraesc el to d’aquesta
intervenció, jo he volgut fer la meva molt tècnica precisament
per no entrar en debats estèrils sobre les herències, tot i que ens
ha recordat que havíem deixat 185.000 euros de deute del
Consell de la Joventut, però bé, crec que el to ha estat un to molt
correcte i molt d’agrair.

Jo només faria una sèrie de puntualitzacions i de reflexions.
Com a puntualització, vostè sap que, efectivament, quant a la
Menorca Talaiòtica sí que hi ha signat un conveni, però que no
hi ha cap previsió pressupostària, és a dir, és un conveni sense
pressupost, sense dotació. Per tant, un conveni sense dotació té
poca... vostè després ha afegit que això, la dotació o els
recursos, la provisió pressupostària vendria en un futur
immediat. La realitat és que quan es va signar, i encara ara, no
hi ha assignació pressupostària. 

Home, a mi em costa acceptar el fet que de totes les esmenes
que s’han presentat, ara i amb anterioritat, el temps que jo he
assistit a aquesta comissió, no hi hagi ni una sola esmena que
sigui positiva, que sigui susceptible de ser tenguda en compte
pel Grup Parlamentari Popular. Home, jo crec que alguna,
qualque aportació hi deu haver que pugui ser útil als
pressuposts. És cert que hi ha reclamacions, esmenes que ja hem
fet altres anys perquè, lògicament, el que reclamàvem no s’ha
arreglat. Vostè em parla de la reclamació del tema del Museu de
Menorca, que és una competència de l’Estat, l’any passat ja
duguérem aquest tema a les esmenes del pressupost, home, sí
que correspon a l’Estat, al Govern de l’Estat, i al Govern de
l’Estat hi són també els seus, peguin-los una mica d’estreta
perquè han tengut temps per arreglar-ho. Jo crec que el fet que
el Partit Popular governi a l’Estat hauria de ser precisament una
cosa favorable per arreglar totes aquestes situacions de
deficiència i, en qualsevol cas, que no fossin capaços o no
poguessin o els fos impossible aquesta colAlaboració amb el
Govern de l’Estat, home, una infraestructura arreglin-la i mirin
després de veure com s’entenen amb els seus companys de
Madrid. 
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Quant a l’atur, amb independència... és a dir, el que no faria
seria una discussió estèril amb el tema de l’atur. És a dir, el
tema de l’atur és un problema molt greu que tots sabem que
afecta multitud de famílies en distint grau d’afectació, tant
aquelles que ja no tenen cap percepció, ... aquelles famílies que
no tenen cap percepció els seus membres com famílies que han
de viure amb una molt minsa percepció, i això és un drama, és
un drama social que mentre no s’arregli la situació d’aquesta
comunitat tampoc no s’arreglarà. Vull dir, el gran problema,
així, és un cercle viciós. Ja sabem que la part més important
d’aquest problema a efectes de palAliar-ho és l’empresa privada,
l’empresa privada és la que contracta, estaria bé que
l’administració no afegís aturats a l’atur, ja estaria bé, però així
i tot l’empresa privada és la que ha de donar ocupació a la part
més important, però l’empresa privada, de moment, no respon
a aquesta necessitat. Ho hem vist en una magnífica, tothom ho
diu, una magnífica temporada turística on no hi ha hagut una
millora en l’economia familiar d’aquesta comunitat i després
d’una gran temporada turística hi ha l’anunci dels hotelers que
volen congelar els salaris a través del conveni colAlectiu.

Home, això per una banda. Per l’altra, vostè sap que mentre
les empreses no tenguin un accés al crèdit tampoc no serà
possible que desenvolupin els seus plans per ampliar plantilles
o per ampliar activitat industrial o comercial. 

Per tant, amb el tema de l’atur el Govern i també, per què no
dir-ho?, l’oposició, tots els que ens dedicam a la política en
aquests moments, tenim una obligació moral, una obligació
ètica de pensar en aquells que han pogut obtenir una ocupació,
però sobretot en tota la gent que pateix les conseqüències de
l’atur, en tota la gent que passarà unes males festes perquè no té
ingressos, perquè viu en una situació precària, perquè viu una
situació d’escassesa. I en això jo crec que l’esforç ha de ser de
tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. I per part del Grup Parlamentari
MÉS el Sr. Alorda té la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres lamentam que,
efectivament, no s’hagi donat suport a les nostres, a cap de les
nostres esmenes. És cert que reiteram les de, jo diria que totes,
les de l’any passat senzillament perquè mantenim la mateixa
posició i els elements no creim que objectivament hagin
millorat ni en polítiques de joventut ni en la dotació, com s’ha
apuntat, en els ajuntaments ni en els consells per a polítiques de
treball, sobretot de reinserció de contractació de persones que,
jo crec que sí, que poden crear matalassos públics de garantia
per a moltes famílies en un moment que, sobretot, ja han
desaparegut totes les ajudes que tenien i són aturs de llarga
duració, per tant, en una situació ja familiar molt delicada i
sempre és molt millor arribar amb un treball que no amb una
renda mínima. Per tant, creim que en aquest element hem de
seguir insistint.

En Cultura, francament, basta veure les dades dels nostres
museus en patrimoni o les poques, certament, feines o treballs
amb els quals té competència el Govern, però quan hi ha una
cosa estratègica, com podria ser la rehabilitació del patrimoni,
grans espectacles com un atractiu turístic de primer ordre, els
grans festivals, les grans propostes que també hi podria
participar com ha participat tradicionalment moltes vegades a
través de turisme o d’IBATUR, que per ventura també hauria de
tenir una connexió amb les tasques de Cultura, per tant nosaltres
pensam que no ens podem quedar a ple ni satisfets, amb aquesta
enorme minva que s’havia produït. 

Pensi que quan parlam de política lingüística hem
desaparegut del Llull, per tant tota aquesta aportació que teníem
del Llull s’ha de descomptar dels nombres que ens aportava, i
realment l’aportació també en política lingüística -en el nostre
bloc el teníem, per qüestions de sistemàtica, dins l’anterior
debat-, però que també pensam que amb els reptes que hem
viscut de tot ordre, les convulsions demogràfiques del país, és
evident que hi hauria d’haver una empenta més important. La
presència mediàtica, la presència social en tots els ordres de la
llengua oficial no castellana, com a vegades s’ha dit en qualque
convocatòria, en tot cas de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, ha estat..., és reduïda, té grans reptes, i això no ve
reflectit en aquests pressupostos.

En qualsevol cas, ja dic, crec que més enllà fins i tot de les
esmenes que plantejam, que crec que són importants pel seu
contingut, com apuntava el Sr. Sanz, també creim que hi ha la
política de gestos que avui crec que seria molt més agraïda del
que valora i avalua el Partit Popular amb l’actitud de denegar
totes les esmenes dels grups de l’oposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I per part de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló, té la paraula també per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

No, gràcies, Sr. President. Miri, de forma telegràfica, jo
prenc la paraula en primer lloc per agrair el suport del portaveu
del Grup Parlamentari MÉS, així com el de la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el seu suport a les esmenes presentades
per aquesta diputada. 

La votació en contra del Partit Popular ja la imaginava, és la
seva..., bé, està dins el previsible, és la seva tònica general, com
havia dit abans. Per tant res més que lamentar la impossibilitat
d’arribar a acords, almanco en aquesta comissió, i ara esperarem
que d’avui en dia al dia del ple reconsiderin la seva postura.
Segur que si així ho fan tots hi sortirem guanyant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I no sé si el diputat no adscrit Sr.
Pastor i Cabrer vol la paraula... Idò com que no diu res, sí, té la
paraula per un temps de cinc minuts.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies. Només per agrair també el suport a les esmenes que
hem presentat. Bé, intentarem a veure si en el plenari podem
tenir aquest debat polític, perquè al final pareix que tenim un
debat de nombres i comptable, i jo crec que és el pressupost més
important que tenim durant tot l’any, a part del de política
general, i esper que com a mínim puguin quedar fixades les
posicions d’uns i d’altres. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en torn de contrarèplica, per part
del Grup Popular, Sr. Sanz té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo, bueno, al principio de
mi intervención les he dicho los motivos fundamentales por los
cuales no podíamos darles apoyo, es decir, por un lado o no se
coincide o, por otro lado, los programas o las partidas que
ustedes hablan ya están dotadas económicamente, incluso
porque hay otras iniciativas que son prácticamente las mismas.

Por lo tanto, es decir, podríamos calificar como decir
mismas enmiendas, mismas respuestas, es decir, si no se plantea
una originalidad, no se plantea una adaptación a la situación,
una propuesta que podamos llegar a un mínimo de acuerdo
político, pues evidentemente la respuesta será la misma que les
planteamos el año pasado. Es decir, si la originalidad que tienen
los grupos políticos de izquierda es reactivar el Consejo de la
Juventud y dotarlo económicamente para participar, pues no
estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo?, porque
nosotros consideramos que para poder hablar en políticas de
juventud y para fomentar la participación ciudadana se puede
hacer a coste cero, y evidentemente no nos parece tampoco una
política seria en el sentido de decir que cuando estuvieron no
pagaron lo que se comprometieron a hacer, y que ahora lo
reclamen en la oposición. Por lo tanto..., es decir, aquí no se
aplica rodillo parlamentario, aquí ustedes plantean una postura
que es prácticamente la misma que el año pasado, y este grupo
parlamentario pues les dice lo mismo que el año pasado puesto
que es la misma propuesta. 

Por lo tanto, si se adaptan a las circunstancias y plantean
propuestas originales dentro de unos presupuestos que, insisto,
en materia de cultura se aumenta un 16% y, por otro lado, en
materia de política lingüística, a este gobierno que se le ha dicho
todo en materia de política lingüística, destina un 53% más,
pues bueno, entiendo que lo que le quede como argumento es
decir que, bueno, que este gobierno no quiere llegar a acuerdos
y no quiere dialogar. Más lejos de la realidad, señores
diputados; el problema está en que las iniciativas que ustedes
presentan son las mismas que el año pasado. Por lo tanto, es
decir, nosotros intentamos actuar con un cierto criterio o
coherencia política y, como es normal, les vamos a decir lo
mismo que les dijimos el año pasado.

Y una cuestión, sólo, ya para acabar mi intervención; se ha
comentado el tema del presupuesto, bueno, el tema del convenio
en materia de Menorca Talayótica. Pues la idea es y el
compromiso de apoyarlo en esta iniciativa. Y, por otro lado, el
tema de la climatización del Museo de Menorca; hombre, entrar
en un debate en ese momento, cuando, claro, es decir, ustedes
dicen “bueno, ahora que tienen la oportunidad, que gobiernan
los suyos...”; yo lo que he dicho en mi intervención inicial es el
objetivo que el consell y el Gobierno balear van trabajando de
la mano para poder hacerle ver al ministerio, en este caso al
Gobierno del Estado, la importancia de esa inversión. El
problema está, claro, es como si yo le dijese a usted otra
realidad, como decirle que en el 2011, con un gobierno de
Zapatero y con un gobierno de Antich, el Gobierno de la nación
presupuestó 4 millones de euros para el Museo -de
climatización- de Menorca, 4 millones que no se han visto por
ningún lado.

Es decir, si entramos a eso podemos entrar a eso, pero yo
creo que lo importante es que eso se haga, sea..., en este caso
Zapatero no lo hizo, y esperemos que en este caso Rajoy o el
Gobierno de la nación, una vez saneadas las cuentas públicas,
se puede hacer, que eso es lo importante, en el fondo.

Y yo simplemente pues reiterarme en los tres argumentos,
es decir, para este gobierno las políticas de ocupación
evidentemente se tienen que hacer de la mano de los sectores
sociales, de la mano incluso también de los grupos
parlamentarios, es decir, yo creo que en unas situaciones
difíciles hay que tomar medidas acertadas y adecuadas para
poder dar solución a la mejor política social que puede tener una
comunidad autónoma o esta nación, España, que es el empleo,
la creación de puestos de trabajo. Y, por otro lado, en la línea de
fomentar la cultura el Gobierno está, los presupuestos están, las
partidas han aumentado. 
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Y en política de juventud, insisto, vuelvo a decir lo mismo,
es decir, la mejor política de juventud es aquella que se hace de
manera transversal, es decir, que se hace desde cada una de las
consellerias; es decir, si las políticas de juventud son un grupo
de entidades, prometer un dinero que luego no se les paga para
que hagan ciertas actividades, creo que vamos mal
encaminados. Políticas de juventud son destinar acciones, poner
recursos en cada una de las consellerias, para intentar y apostar
realmente por la generación del presente y del mañana que son
los jóvenes, y esas son las políticas que se tienen que hacer,
políticas de juventud desde la vivienda, políticas de juventud
desde la política de empleo, políticas de juventud desde el tema
de servicios sociales. Esas son las políticas que se tienen que
hacer, las políticas transversales, no las políticas estanco.

Por lo tanto prácticamente yo ya mi intervención creo...
quedaría ya aprobada en sus propios términos, y decirles que la
respuesta a sus enmiendas pues no puede ser otra que la misma
que les planteé el año pasado puesto que son las mismas
enmiendas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per tant passam a la votació de les
esmenes parcials a la Secció 13, cultura, joventut i SOIB. Si cap
grup no demana votació separada en primer lloc passarem a la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Igualment, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada farem la votació
conjunta de les esmenes de la diputada no adscrita Sra. Font i
Aguiló.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I finalment farem la votació de l’esmena del diputat no
adscrit Sr. Pastor i Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I ara farem un recés de dos minuts perquè puguin
entrar els diputats que arriben, i passarem al debat número 9.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat número 9 si els pareix, aniran arribant
els diputats que falten. De totalitat i globalitat, agrupació de la
Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, amb les
seccions i entitats fins. 

A) Esmenes a la totalitat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista a la secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts,
esmena 14522. Secció 31, Serveis comuns, despeses diverses,
14525. Secció 32, Ens territorials, esmena 14526. Secció 34,
Deute públic, 14528. Secció 35, Fons de contingència, 14530.
Secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears, 14516.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts, esmena 14711. Oficina de
transparència i control patrimonial dels càrrecs públics, esmena
14583. Secció 07, Consell Audiovisual de les Illes Balears,
14676. Secció 31, Serveis comuns, despeses diverses, 14588.
Secció 32, Ens territorials, esmena 14581.

Esmenes parcials per part del Grup Parlamentari Socialista,
Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, programa 611A,
Direcció i serveis generals, Comissió d’Hisenda i Pressuposts,
esmena 14448. Secció 32, Ens territorials, en el programa 912A,
transferències a corporacions locals, esmena 14449.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts, programa 611A, Direcció i serveis
generals, d’hisenda i pressuposts, esmenes 14709 i 14710.
Secció 07, Consell Audiovisual de les Illes Balears, al programa
111F, Control dels mitjans de comunicació audiovisuals,
esmena 14700.
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Per part del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer, Secció
14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, programa 611A,
Direcció i serveis generals d’hisenda i pressuposts, esmenes
14136 i 14134.

Per a la defensa conjunta de les esmenes i si no els pareix
malament, ja ho hem consultat amb els portaveus, farem un
canvi i en primer lloc donarem la paraula al diputat no adscrit
Sr. Pastor i Cabrer i així podrà partir perquè té altres feines. Per
tant, Sr. Pastor, té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair als portaveus que hagin
volgut fer aquest canvi, el fet de no poder votar, em permetrà
després poder-me’n anar abans.

Jo donaré per defensades les esmenes en els seus termes i
guardaré el debat per a la setmana que ve en el debat del plenari.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. No ens ha creat una distorsió
massa grossa. Per tant, continuam. Per part del Grup
Parlamentari Socialista perquè pugui opinar damunt les esmenes
per un temps de deu minuts, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Ja li puc avançar que no arribarem als
deu minuts, per una raó molt senzilla, de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista, n’hi ha més de
totalitat que parcials i farem com s’ha fet fins ara, és reservar el
debat i els arguments de l’esmena a la totalitat per al plenari. I
ens referirem a les dues esmenes que el nostre grup parlamentari
ha presentat en aquesta secció 14, Hisenda i Pressuposts.

Són, com dic, només dues, però no per això deixen de tenir
la seva rellevància i la seva importància. N’hi ha una d’1 milió
d’euros, que és la 14448 i una altra de 10 milions d’euros, la
14449. La d’1 milió d’euros pretén millorar les condicions del
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears, per
què? És conegut l’argument utilitzat per part del Govern i per
part del Partit Popular que es poden fer les mateixes coses que
es feien abans amb un cost més baix i que el rendiment pot
seguir sent bo, o fins i tot defensa el Grup Popular, millor. Però
a ningú no se li escapa que quan parlam d’un tema tan important
com és aquest ens que d’alguna manera ha de vetllar i
encapçalar la política de recaptació i per tant, d’ingressos de la
comunitat autònoma, a vegades compensa mantenir la despesa
feta anys anteriors, fins i tot de vegades també incrementar-la,
encara que sigui amb poca cosa, no es tracta de molt. Si tenim
en compte que estam parlant d’una Agència Tributària que, com
dic, s’ha d’encarregar d’una part important de la gestió
tributària i dins aquesta també hi ha un element fonamental que
continua sent un problema, a pesar d’allò que s’ha fet fins ara i
allò que quedi per fer o allò que es prevegi fer per a l’any 2014,
estam parlant del frau fiscal. 

Crec que mai no és suficient, fins que no estigui del tot
resolt aquest greu problema, allò que es pugui fer en matèria de
frau fiscal. No només això, sinó també entenem que des de la
conselleria i amb la participació directa de l’Agència Tributària,
es tenen reptes importants de cara al 2014. Estam parlant de la
necessitat d’argumentar, escenificar, buscar fórmules per
reclamar la millora del finançament de la comunitat autònoma.
Tot això seran elements que també necessitaran de l’aportació
de l’Agència Tributària. Igualment de cara a la negociació
també d’un element necessari com és el REB, per a les
aportacions que des de l’Estat es puguin fer a la nostra
comunitat autònoma. Totes aquestes qüestions són bàsicament
econòmiques i vénen -com dic- necessàriament amb la
participació de l’Agència Tributària. Per això proposam aquesta
esmena per millorar, maldament sigui mínimament, les
aportacions que es fan a l’esmentada agència perquè pugui fer
la seva feina.

I l’altra esmena, la dels 10 milions, la quantia ja és molt
aclaridora. Ens referim quan parlam de nou finançament dels
consells insulars, sabem que en aquest pressupost per al 2014,
s’aprova una partida de 36 milions, que serà la que s’haurà
d’utilitzar per distribuir als diferents consells aquesta suposada
millora del finançament de les institucions, de les
administracions insulars. Clar, nosaltres per què entenem que
fan falta aquests 10 milions? Per una raó molt senzilla, si
recordam les primeres bestretes que s’aprovaren i en aquest cas,
el va aprovar un govern progressista, l’import total d’aquestes
bestretes pujava a 46.500.000 euros. És cert que el Partit
Popular posteriorment va retallar fins als 31 milions, que són els
que encara figuren en el pressupost del 2013, però entenem que
31 milions o 36, tal com figura en el pressupost, és una xifra
insuficient per cobrir les necessitats bàsiques que tenen els
consells. I no ho diu el Grup Parlamentari Socialista, fins i tot
els presidents dels diferents consells, pràcticament tots, no sé si
amb l’excepció segurament de Formentera, però la resta ha
expressat, està d’acord amb el nou model, si bé tots
coincideixen en la insuficiència de l’esmentat model per cobrir
el dèficit que vénen arrossegant fins ara. 

Si tenim això clar i suposam que el nou model de
finançament hauria de servir per resoldre els greus problemes de
finançament que tenen els consells insulars, han d’entendre que
36 milions que figuren en el pressupost per a 2014 és una xifra
clarament insuficient i simplement comparant-la en les primeres
previsions que es varen fer de cara a aquest nou model, que
varen ser aquells 46.500.000. Entenent aquestes necessitats i en
base a aquests arguments, entenem que no és desgavellat la
reclamació de la incorporació d’aquests 10 milions a la secció
32, que és d’allà on sortirà aquest nou finançament dels consells
insulars. Res més i gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Abril per un temps de deu minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Tampoc no els esgotaré, president. De les esmenes a la
totalitat ens reservam els arguments per al debat en plenari. 

I respecte de les esmenes parcials a la Secció 14, en tenim
dues concretament a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, pel
que fa referència a les transferències per al funcionament de
l’Agència Tributària de les Illes Balears. Nosaltres pensam que
és un instrument de feina fonamental en matèria de gestió
econòmica i sobretot de recaptació, sobretot ara amb els
problemes d’ingressos que té aquesta comunitat autònoma, que
hauria d’ocupar un paper estratègic en allò que és la política
fiscal. I són dues esmenes justament adreçades a reforçar el
paper de l’Agència Tributària de les Illes Balears com a tal. 

La 14709 planteja augmentar en 150.000 euros la dotació de
l’agència per a un programa específic de lluita contra el frau
fiscal. Ara mateix hi ha tota una operació policial i la Fiscalia
anticorrupció per desmantellar una xarxa de blanqueig de
capitals aquí a Balears. Pensam que amb els instruments que
tenim s’hi hauria d’incidir molt més en el frau fiscal, segons
assenyalen diferents fonts, entre d’altres el Sindicat de tècnics
d’hisenda, la xifra és entorn als 1.000 milions d’euros anuals. La
comunitat si pogués rescabalar alguna cosa d’aquí aniria bé. A
més, són esmenes que se situen en el marc d’un lleu descens
d’allò que és el pressupost de l’Agència Tributària.

I l’altra és la 14710, que planteja això que nosaltres hem dit
moltes vegades, quan deim que som partidaris de la sobirania
fiscal i que vostès també ho haurien de ser, no els demanam que
facin cap exercici per convertir-se en sobiranistes, però sí que
acceptin com a mínim aquest principi de sentit comú, que hem
d’intentar sobretot amb els propis instruments, com és el cas de
l’Agència Tributària, ser el més autosuficients, el més autònoms
possible en matèria de recaptació en aquest cas. Pensam a més
que si hem de creure allò que diu el Govern, que l’any que ve
vendran grans millores amb el nou sistema de finançament
autonòmic, etc., el règim especial, no veim que amb una
disminució del pressupost de l’Agència Tributària, justament
s’estigui preparant les estructures de l’Agència Tributària de les
Illes Balears per poder gestionar tot aquest allau de doblers que
vendran de Madrid o, millor dit, que no en partiran tants d’aquí
per mor d’aquest nou sistema de finançament. Per tant, per
coherència el més lògic seria reforçar l’Agència Tributària en
aquest sentit i per això plantejam augmentar en 50.000 euros
aquesta partida.

I finalment a la Secció 07, que és el Consell Audiovisual de
les Illes Balears, ja fa un parell d’anys que hi figuren 10.000
euros, al final no s’arriben a gastar perquè no s’arriba a
constituir el Consell Audiovisual, n’hem posat 20.000, una mica
com a toc d’atenció al Govern, que com a demanda del sector,
independentment de com sigui la gestió, per exemple de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, com a mínim es
faci cas a allò que demana el sector en compliment de la llei i és
que es posi en marxa aquest Consell Audiovisual. No vol dir
que hagin de passar de 10.000 a 20.000, però com a mínim és un
toc d’atenció, que això en algun moment es posi en marxa. 

No són esmenes que arreglin el problema estructural que
tenim, sobretot pel que fa als ingressos, però per això tenim el
debat a la totalitat en el qual aprofundirem en el plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. I en torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, diputados, por sus
intervenciones. En primer lugar el debate a la totalidad de esta
sección número 34, el Grupo Popular obviamente también
reservará sus argumentos para la exposición, debate y votación
en el pleno. 

Y en cuanto a la globalidad, debo comenzar diciendo que yo
estoy de acuerdo que lo que decía hace un rato el Sr. Pastor, que
esto parece un debate contable, un debate de números. Pues
probablemente da lugar poco a la exhibición y a la
argumentación política, entre otras cosas por el tiempo que
tenemos para dedicar a este debate de globalidad, que al fin y al
cabo debe ser de alguna manera un debate de números, porque
se trata de multiplicar unas partidas presupuestarias, dar de baja
epígrafes y de alta otros. Yo voy a intentar en el breve tiempo
que me concede la Presidencia, enumerar cuáles son los
argumentos por los que nuestro grupo parlamentario va a
rechazar las enmiendas de los grupos parlamentarios de la
oposición.

En primer lugar me gustaría referirme, y lo haré si me lo
permiten de manera conjunta, a la 14448 del Grupo Socialista,
que coincide prácticamente sino en su cuantía, en la
argumentación con la 14709 del Grupo MÉS. En fin, les
recuerdo que tuvimos ocasión de tener una exposición política
y un debate en esta casa y en esta sala además, sobre el último
informe de la Agencia Tributaria y veo que siguen, con todos
los respetos, sin haber leído los resultados del último informe de
la Agencia Tributaria. ¿Por qué se lo digo? El Sr. Boned decía
que la Agencia Tributaria debería destinar más dinero para
trabajar mejor en la lucha contra el fraude, en el funcionamiento
ordinario de la administración, en la gestión y recaudación de
tributos. Sr. Boned, yo debo decirle y no lo digo como una
manifestación de una opinión política, sino como la
constatación empírica de una evidencia, que la Agencia
Tributaria de las Islas Baleares, como usted sabe, con un 47%
menos prácticamente de presupuesto que en el año 2009, está
recaudando más y mejor. Lo dicen los números de la propia
Agencia Tributaria y el informe que tuvo la oportunidad de
debatir esta Comisión de Hacienda y Presupuestos hace escasas
semanas.
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En primer lugar aclararles que el fraude derivado de la
economía sumergida no afecta a nuestros tributos con la misma
intensidad e importancia que los tributos de gestión estatal, esto
es cierto. Y a nivel comunitario y estatal, cuando nos referimos
a fraude fiscal, nos referimos a la economía sumergida, como la
actividad mercantil opaca al fisco, que genera rendimientos y
beneficios fiscales que se escapan de la tributación, lo que
afecta fundamentalmente a los impuestos sobre la renta, los
beneficios, el IVA y los impuestos especiales y cotizaciones a
la Seguridad Social, como ustedes saben. Igualmente deberían
saber, y lo saben, que todos ellos son tributos sobre los cuales
no tiene competencia esta comunidad autónoma. No existen por
lo tanto cifras de fraude en nuestra comunidad autónoma, en el
sentido referido por ustedes y que sean competencia de esta
comunidad.

Por lo que hace referencia a nuestros tributos, debe tenerse
en cuenta que primero, son de carácter patrimonial,
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
como ustedes saben, y de carácter documental en general, todos
los actos sujetos a estos tributos que consten en un documento
público, administrativo o judicial, porque así producen todos sus
efectos. Evidentemente, como también saben, en esto tiene que
intervenir como fedatario un empleado público, un notario, un
juez, un funcionario, etc., además, estas circunstancias están
especialmente protegidas por el derecho, con garantías
específicas y como ustedes saben, están contenidas en nuestro
ordenamiento.

Desde el inicio de la legislatura, como les decía, se iniciaron
los trabajos para elaborar un Plan extraordinario de lucha contra
el fraude fiscal, para el periodo 2012-2015, que ya ha sido
elaborado y puesto en marcha. En este plan se planifican las
actuaciones de la administración tributaria y autonómica y se
incluyen más de 80 medidas específicas, muchas de las cuales
ya han sido puestas en práctica. Y en cuanto a los resultados, ya
me he referido a la variación experimentada respecto a 2009,
respecto a 2010 presupuestariamente tenemos un -25,36%. Pero,
en fin, cuando miramos los números a los que hacían ustedes
referencia, en cuanto a recaudación y descubrimiento de fraude,
obviamente no podemos más que congratularnos, si quieren
ustedes parcialmente, porque es cierto que nunca se hace lo
suficiente para luchar contra el fraude fiscal. Pero es que los
números ahí están. Con lo que se traduce al final, en que el coste
unitario por actuación de la Agencia Tributaria hoy es más de
un 41% inferior por acto al que tenía lugar cuando ustedes
tenían la capacidad de gestionar los presupuestos de esta
comunidad autónoma, con lo que se deduce claramente que se
han incrementado tanto el importe como el número de
actuaciones, a la vez que se ha ido reduciendo el presupuesto, lo
que se explica con una mejora de la eficiencia y la eficacia de
la gestión de la ATIB. Y en consecuencia, en la medida en que
este proceso de mejora no ha finalizado, como ustedes saben, a
nosotros no nos parece razonable incrementar el presupuesto,
puesto que la realidad empírica desmiente sus argumentaciones.

En segundo lugar, el Sr. Boned, se refería igualmente a la
cuestión de los consells insulars, a dejar de pagar en la sección
34 10 millones y destinarlos a los entes territoriales, bien, yo me
voy a referir al acuerdo que ha tenido lugar en el Consejo
Financiero Interinsular hace escasas semanas, acuerdo histórico,
por otra parte, acuerdo esperado desde, como ustedes saben, el
año 2007, en que era necesaria esta disposición legal que de

manera unánime han consensuado los presidentes de los
consejos insulares y obviamente yo no puedo estar más de
acuerdo. El Gobierno ha tenido la valentía de afrontar la ley de
financiación de los consells, no todo el mundo puede decir lo
mismo, uno puede estar más o menos de acuerdo.

También es cierto, Sr. Boned, que ha sido el Gobierno de
esta comunidad autónoma actual quien se ha encargado de pagar
en gran medida las deudas que se tenían a nivel de la
administración autonómica con los consells insulars y es un
hecho obviamente que también hay que poner encima de la
mesa. De nada sirve disparar con pólvora del rey e incluir en un
documento público, como el presupuesto, determinadas partidas
presupuestarias que luego no se cumplen. Por lo que nosotros
consideramos que la actuación del Gobierno en ese sentido es
correcta, que la partida ha sido considerada suficiente por los
miembros de los consells insulars y obviamente no estamos de
acuerdo con su argumentación.

En cuanto a la 14710, en que proponen, el Grupo MÉS,
detraer de la sección 34 50.000 euros y destinarlos para avanzar
en términos de soberanía fiscal y preparar a la ATIB de cara a
la mejora en el sistema de financiación y recaudación, yo quería
decirle al Sr. Abril que hasta que conozcamos de manera cierta
y con certidumbre los términos del nuevo sistema de
financiación y cuáles son las reglas del juego que entre todos
nos marcamos, nos parece obviamente precipitado ejercer una
política preventiva en ese sentido, porque obviamente
estaríamos dando palos de ciego, porque no sabríamos
ciertamente hacia donde debemos destinar los recursos públicos
que en este momento, como usted sabe, son indispensables en
muchas partidas presupuestarias. Y creemos, por tanto, que no
es oportuna, sí obviamente es interesante y sí obviamente que
el Gobierno hará lo que tenga que hacer presupuestariamente
cuando se conozcan los elementos y estén firmados y encima de
la mesa, que regirán la política financiera de la comunidad
autónoma a partir del nuevo sistema de financiación.

En cuanto a la suya, Sr. Abril, 14700, en relación a aumentar
en 20.000 euros, en fin, a disponer de esa partida, como usted
dice, de 20.000 euros, para asegurar la puesta en marcha del
Consejo Audiovisual, yo quiero decirle que nosotros
consideramos que ya está dotado, como usted bien ha dicho; que
está dotado, además, con el crédito necesario para garantizar su
puesta en marcha, y que, además, nuestra política, como usted
sabe, no es la de subvencionar a todo el mundo. Ya conocemos
cuáles son los antecedentes en cuanto a las subvenciones en
materia audiovisual en esta comunidad autónoma, hemos tenido
oportunidad de conocer las opiniones de varias productoras que,
tras promesas y dádivas en el pasado, pues al final han acabado
interponiendo pleitos contra la administración por no haber
cobrado aquello que se les prometió. Y entonces, Sr. Abril, no
gobernábamos nosotros, nosotros preferimos una política de
certidumbre, de decir, oiga, podrá usted estar más o menos de
acuerdo pero nosotros decimos la verdad a la gente, oiga este es
el dinero que hay, esto es lo que vamos a destinar y esto es lo
que vamos a hacer. Y la diferencia es que la gente valora el que
se le diga la verdad y sobre todo valora que se cumplan los
compromisos que se adquieren.
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Y paso ya a las dos enmiendas, de manera muy breve,
porque no están presentes los miembros del grupo de los no
adscritos, sobre todo el Sr. Pastor, que me extraña, porque decía
que este era un debate contable y que había que debatir, y
cuando precisamente tenemos oportunidad, aunque sea de
manera somera de hacerlo, pues no está presente, pero se
refería, y lo voy a decir para que conste oficialmente en acta,
disponía que se destinen 130.000 euros para volver crear el
Consejo Económico y Social. Nosotros, como ustedes saben,
aprobamos la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de suspensión
del CES; como saben, igualmente, esta supresión se decidió en
el marco del Plan económico financiero de reequilibrio de la
comunidad autónoma 2012-2014, que fue ratificado, además,
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 17 de mayo del
mismo año 2012.

Quería incidir igualmente en que el último presupuesto del
CIS fue de 5.000, del CES, perdón, fue de 583.000 euros, y que
ahora el Sr. Pastor pues obviamente reclama 130.000; que, en
el caso de que eso fuera posible, pues a nosotros pues nos
gustaría un poco que nos explicara a qué se refiere esta partida
presupuestaria.

Y en cuanto a la creación de una nueva partida para pagar
deuda del Govern con los ayuntamientos de años anteriores, de
nada y nada menos que 100 millones de euros, pues nos gustaría
decir que ésta es una deuda reconocida, líquida y exigible, como
ustedes saben, que entra dentro..., y que está pendiente de pago
por parte de la Tesorería de la comunidad autónoma. Por tanto,
no es necesario, en ese sentido, y legalmente, dotar de un
crédito adicional para cubrir esa deuda, porque se trata de un
problema de liquidez para poder hacer efectivo el pago
correspondiente. Hay que decir, obviamente, y remarcarlo de
manera especial, que esa situación se ha resuelto en su mayor
parte durante este año 2013, gracias, como ustedes saben, al
último mecanismo y a los anteriores de pago a proveedores,
debido a que en este mecanismo se han podido incluir los pagos
pendientes de las corporaciones locales.

Estos son, de manera sucinta y breve, nuestros argumentos
para rechazar las enmiendas que ha planteado la oposición a la
sección 34 de los presupuestos de la comunidad autónoma de
las Islas Baleares.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo i, en torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, breument, Sr. Fidalgo, en línies
generals vostè, a la seva intervenció, ha fet referència a les dues
esmenes del Grup Socialista, crec que ha estat a una en concret
que ha dit que es donaven de baixa de la secció 34 el deute
financer, aquests 10 milions, també s’hi dóna el milió de l’altra
esmena, i és un tema puntual que tendrem oportunitat de tenir
el debat a plenari, perquè crec que val la pena entrar-hi una
miqueta tant potser en això i en altres qüestions que afecten la
conselleria.

Però en referència als seus arguments per rebutjar les dues
esmenes del Grup Socialista, jo li diré, vostè ha fet referència
bàsicament a la destinada a millorar el funcionament de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, al tema de la lluita
contra el frau. Jo, Sr. Fidalgo, li diré, vostè, quan em parla de la
Memòria d’actuació de l’Agencia Tributària, la qual,
efectivament, s’ha vist en comissió en aquest mateix parlament
no fa gaire, a més, ens referim a l’exercici 2012, crec recordar
que era, i jo no li parl del passat, li parl del futur, li parl del 2014
i li plantej les hipotètiques o possibles necessitats que pugui
tenir l’Agència tributària aquest any que ve, no dos anys
endarrera. Per tant, crec que és important.

Vostè també ha fet especial menció quan parla de frau fiscal
al tema de les competències, a qui corresponen, sobre
determinats tributs els quals evidentment tenen més facilitat i és
competència específica del Govern de l’Estat o són competència
específica de la comunitat autònoma. I s’ha referit vostè a la
recaptació, per exemple, de l’IRPF o l’IVA, que són importants,
segurament dels més importants i rellevants en temes també de
frau fiscal. Però crec que se li escapa una cosa, Sr. Fidalgo, i
vostè que ha fet referència al pla, el qual, efectivament, hem
tengut l’oportunitat de llegir, aquest Pla de lluita contra el frau,
es fa una especial referència també en aquest mateix pla de la
necessitat de colAlaboració entre les diferents administracions i
per tant entre les diferències agències tributàries, entre la de les
Illes Balears i l’estatal. I aquest és un tema que no se’ns hauria
d’escapar, perquè, si bé és cert que IRPF i IVA corresponen a
recaptació estatal, vostè, com jo mateix sap, que com a mínim
la meitat pràcticament d’aquesta recaptació acaba en aquestes
illes. Per tant, si per via de millora de la capacitat de
funcionament de l’Agència tributària aconseguim que la
colAlaboració amb l’Agència estatal permeti una millora dels
resultats de la lluita de frau en aquests dos tipus tributaris,
entendrà que efectivament el resultat serà positiu per a la
comunitat autònoma, per tant val la pena fer aquest esforç i no
aïllar-ho com em deia.

No sé si aquí, ara pensava amb un comentari una mica
malifeta i és que no sé si aquesta voluntat que s’expressa amb
un pla d’establir fils de colAlaboració amb l’Agència tributària,
potser ara no és el moment oportú i tal vegada esperen que el Sr.
Montoro acabi la neteja dels socialistes dins l’Agència tributària
per poder firmar, perquè ja serà més adaptable, no sé si van per
aquí, tal vegada, les intencions.

Quant a l’altra esmena, miri els consells, jo li diré una cosa:
és veritat que s’ha arribat a un acord, no ho negarà ningú, els
consells han arribat a un acord per establir un nou model de
finançament, però convendrà amb mi en què és un acord de
mínims i és de dubtosa realitat que millori efectivament i de
forma clara i definitiva el finançament que necessiten els
consells insulars per continuar funcionant a partir del 2014, no
a partir del 2014, ara mateix. Però com que parlam del
finançament a partir del 2014, per això li dic.
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És cert també que vostè em diu que gràcies al sistema del
pagament als proveïdors, el qual s’utilitzarà també per anar
reduint el deute que es té amb els consells, sap que sí, sé que es
fa, sé que es farà, però sap que és insuficient també, sap que el
Govern continua mantenint un important deute amb els consells
insulars i que aquest nou model de finançament tampoc no el
liquidarà. I això ho hem e tenir en compte. I si jo, jo no rest
importància al fet de l’acord al qual s’hagi arribat, no
comparteix l’alegria, però no rest importància, en qualsevol cas
no serà amb mi potser amb qui haurà de discutir, són els propis
consellers del seu partit d’alguns dels consells insulars que
manifesten: estam contents per aquest acord, però són ells que
diuen: però és insuficient per cobrir el dèficit, són ells els que ho
diuen. Per tant, vostè també s’haurà de seure i discutir amb els
consellers, companys seus de partit en alguns dels consells,
perquè no tenen prou clar que això resolgui els problemes.

I crec que seria, que serà una gran equivocació si no
s’aprofita la negociació d’un nou model de finançament per
deixar resolt definitivament la problemàtica de finançament i de
funcionament dels consells insulars. I aquesta nova proposta,
amb aquests 36 milions que figuren en el pressupost no
garanteix absolutament el resultat necessari perquè això sigui
efectiu. Per aquí ve el nostre argumentari, el qual, Sr. Fidalgo,
sabem que no el comparteix i que cadascú defensarà el seu i
respectables són les opinions d’un costat i de l’altre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I per part del Grup Parlamentari MÉS,
Sr. Abril, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, insistir com he dit abans avui a primera hora del matí,
que les esmenes que ha presentat, en general, el Grup
Parlamentari MÉS, tant en aquest departament o en aquestes
seccions com a altres, no són esmenes que impliquin un
increment substancial de la despesa, perquè som conscients de
la situació de les arques públiques; ara, tampoc aquests
pressuposts, i segurament no és el marc, poden solucionar el
problema estructural d’ingressos que tenim a la comunitat
autònoma, malgrat el marge de maniobra que nosaltres pensam
que hi ha, però evidentment tenim un problema, com deia el Sr.
Boned, que és un gran problema, que és el finançament i com
fins i tot el conseller d’Hisenda reconeix. Malgrat això, sí que
consideram que dins els pressuposts es podrien fer gestos, que
posassin de manifest una actitud positiva o proactiva per part
del Govern i del partit que li dóna suport, per dir, bé, realment
anam per bon camí a l’hora de reclamar i de negociar un bon
sistema de finançament, una millora substancials de l’actual
situació, en termes fiscals o d’injustícia territorial, per posar-li
un qualificatiu que patim històricament.

I un d’aquests gests, podria ser, per exemple, aquesta
esmena que els plantejàvem de l’Agència tributària, de
predisposar l’Agència tributària a aquesta millora que
suposadament treballa el Govern en terme de millorar la relació
fiscal entre Espanya i les Illes Balears.

Sobre el tema del frau fiscal, no em valen tampoc els
arguments de què com que tanmateix el que es podria millorar
o el que es podria lluitar tanmateix no seria en relació amb
imposts que tenguin a veure amb la nostra competència, no em
sembla una argumentació vàlida, respecte del que diu la
memòria del 2012, que és la darrera que hem vist aquí; poc o
gens no ha fet l’Agència Tributària i nosaltres pensam que és
molt el camí a recórrer en això.

I que tampoc les competències no són competències estanc
i aquest debat em recorda molt als debats que tenim a altres
instàncies i a altres comissions en aquest parlament sobre les
competències, per exemple, en matèria d’inspecció laboral, que
hi ha coses que són de l’Estat i coses que són també de les Illes
Balears. Però tanmateix ens hi hem de posar d’acord, perquè
sabem que una millora d’això és una millora per al conjunt de
la ciutadania de les Illes Balears.

I en el tema de l’agència, insistesc, ha estat un altre debat
que ja hem tengut avui de matí, però és que a més aprofiten
l’articulat per carregar-se la comissió assessora, no és el debat
d’aquestes seccions, però ho fa a un moment on la gent demana
més instruments de control ciutadà, de participació ciutadana,
es carreguen la Comissió assessora de l’agència tributària.

I per acabar, senzillament, anunciar el nostre vot positiu a
les esmenes del Grup Parlamentari Socialista. A les del Sr.
Pastor hi demanaríem votació separada. I també votarem a
favor, malgrat no estam d’acord amb la millora o amb el sistema
de finançament que es planteja de cara als consells, però com
que suposa una millora objectiva, també votarem a favor de
l’esmena del Partit Popular, sobre el tema dels consells, sense
que serveixi de precedent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per concretar, vostè ha dit que
demanarà votació separada de les esmenes del Sr. Pastor i una
esmena més, només les del Sr. Pastor? Val, perfecte.

Passam al torn de contrarèplica, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fidalgo, també per un
temps de cinc minuts.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente, trataré de ser breve. En fin, por
partes, Sr. Boned, debo decirle que yo tengo la necesidad de
valorar aquello sobre lo que existen datos ciertos y certidumbre;
insisto, cuando uno mira los datos de la Agencia tributaria pues
ve, en primer lugar, que han aumentado el número de convenios
suscritos, tanto con entidades locales, que se elevan a 53;
igualmente con el sector público de la comunidad autónoma,
tanto con el ib-salud, como con la CAIB, con Puertos, con el
FOGAIBA, con la Agencia tributaria, obviamente, a nivel
nacional, con el Colegio de notarios, con el de Registradores y
ocho acuerdos con colegios profesionales tributarios. Yo creo
que si esta no es una vía de colaboración por parte de la Agencia
tributaria, ya me dirá usted lo que es.

En cualquier caso, y les respondo a los dos, las actuaciones
de regularización, que dispone el informe de la Agencia
tributaria, igualmente dicen que en vía de gestión se aumentaron
un 31,37%; en inspección, salvo sus palabras, los hechos dicen
que se aumentaron en un 68,11%, y que en total, en definitiva,
en actuaciones de regularización, que son aquellas en las que se
persigue el fraude o la opacidad fiscal, pues han aumentado más
de un 40% las actuaciones de la Agencia tributaria. Y todo eso,
insisto, con un presupuesto ostensiblemente menor, lo que creo
que da fe de que obviamente hay que seguir mejorando; pues
obviamente, claro que sí, estamos todos de acuerdo.

Sr. Abril, hay que luchar contra el fraude fiscal, la opacidad,
obviamente, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero yo
creo que debemos instalar en nuestro discurso político
elementos de certidumbre y elementos de certidumbre son
números. Sé que los números son fríos, pero lo que sí son los
números són evidencias empíricas que demuestran que una
gestión más eficaz y más eficiente de la Agencia tributaria es
posible. Y así se está demostrando.

Igualmente, que sepa usted que se ha aumentado en más de
un punto, del 2,49 al 3,5 la detección de delitos fiscales, en
colaboración con la Abogacía de la comunidad autónoma, tal y
como dispone el informe de la Agencia tributaria. Entonces, yo
creo que estamos ante unas cifras que obviamente hay que
seguir mejorando, pero que son unas cifras que son las que
tenemos, que están encima de la mesa y que son satisfactorias
obviamente.

En segundo lugar he de decirle que, que la Agencia
Tributaria se tenga que preparar para lo que viene con el nuevo
sistema de financiación, Sr. Abril, no implica que tengamos que
gastar barbaridades de dinero en preparar una supuesta venida
de un nuevo sistema que todavía no conocemos. Yo creo que los
profesionales de la Agencia Tributaria lo son suficientemente
como para no tener que invertir hoy, sin elementos de
certidumbre sobre el nuevo sistema de financiación, 150.000
euros no se sabe muy bien para qué, porque usted tampoco lo
detalla. No sé si usted se refiere a informes, a consultas
externas..., es que no acabo de saber a lo que se refiere usted
con sus enmiendas.

Y en último lugar, ya, y para acabar, Sr. Presidente, me
gustaría referirme al tema de los entes territoriales, del que tanto
han hablado el Sr. Abril como el Sr. Boned, y que obviamente,
Sr. Boned, por supuesto que este es un acuerdo de mínimos. El

acuerdo que se ha dispuesto en el consejo fiscal interinsular es
un acuerdo que se establece sobre unos mínimos, sobre unos
mínimos sobre los que -y yo creo que en eso deberíamos estar
todos de acuerdo- hay que celebrar que los cuatro consells
hayan estado de acuerdo por primera vez, y que dotemos de los
instrumentos necesarios para hacer posible todo aquello que sea
posible pero, en fin, tampoco voy a aceptar lecciones políticas
de un partido que en las pasadas elecciones generales abogaba
por la supresión de las diputaciones provinciales, Sr. Boned.
Entonces yo creo que hay que ser serios, hoy tenemos un
acuerdo que no teníamos hace seis años, hoy tenemos un
acuerdo que va a perdurar en el tiempo; hoy tenemos, además,
un acuerdo que es producto de la valentía de un gobierno que
sabe afrontar los retos que son necesarios para la comunidad
autónoma, y además tenemos un acuerdo firme y beneficioso,
a juicio de los presidentes de los consells, para los ciudadanos
de cada una de las islas.

Entonces yo creo que obviamente todo es mejorable, es un
acuerdo de mínimos, como le digo y lo repito, y a partir de aquí
obviamente será deseo tanto de los presidentes de los consells
como del Gobierno de la comunidad en la medida de sus
posibilidades aumentar esas partidas presupuestarias que
redunden, al fin y al cabo, en beneficio de los ciudadanos de
cada una de las islas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fidalgo. Passam, idò, a la votació de les
esmenes a la Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressupostos.
En primer lloc, si cap grup no demana votació separada, farem
la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Perdone que le interrumpa, Sr. Presidente, con una salvedad,
y es que el Sr. Abril se ha referido al voto de una enmienda del
Grupo Popular, y a mí me gustaría saber..., no se vota, ¿verdad?,
porque tengo entendido que está incluida en la ponencia,
¿verdad? Muy bien, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Parlàvem de la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, que cap grup no demana votació separada,
idò feim la votació conjunta d’aqueixes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes del diputat no adscrit, Sr.
Pastor i Cabrer, que en aquest cas el Grup MÉS demana la
votació separada de les esmenes, que farem en primer lloc
l’esmena 14136, i per un altre costat la 14134.

Idò passam a la votació de l’esmena 14136, si els pareix bé.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I passam a l’esmena 14134.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 9 vots en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Idò moltes gràcies. No havent-hi més assumptes a tractar
s’aixeca la sessió i ens tornam a trobar a les 16.00 hores de la
tarda per fer el debat número 10.

Moltes gràcies a tots.
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