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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i Senyors diputats, si els sembla començarem el
debat número 4 i abans de començar demanaria si es produeixen
substitucions, que segurament sí, començam per davant si els
sembla.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Bon dia, president, bon dia, senyors diputats i senyores
diputades, Biel Martí, Óscar Fidalgo.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix Vicent Serra.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaime Fernández...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, Sr. Fernández, faci el favor de... anava davant.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, sí.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Moltes gràcies, Sr. President, Lourdes Bosch substitueix
Santiago Tadeo.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández, Fernando Rubio.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló, Rosa Maria Bauzá.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Buenos días, Sr. Presidente, Alejandro Sanz a Antonio
Camps.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Bel Oliver substitueix Joan Boned.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, no substituïm ningú, però no som membres de
la comissió i avui per defensar les esmenes hi som presents.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap problema i...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Igualment, Sr. President, no som membre d’aquesta
comissió, però avui hi som presents per defensar les esmenes,
malgrat després no les puguem votar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ja saben que sempre són benvinguts.

Començam aquest debat número 4 de totalitat, agrupació de
la secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions
i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista: Conselleria de Turisme i Esports, la RGE núm.
10813; Agència de Turisme de les Illes Balears, RGE núm.
10883; per part de Ports de les Illes Balears, l’esmena RGE
núm. 10890; Fundació per a l’Esport Balear, RGE núm. 10896;
Consorci Escola d’Hoteleria, RGE núm. 10908; Consorci per a
la millora d’infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l’oferta de l’illa de Mallorca, esmena
RGE núm. 10909; Consorci per a la construcció del velòdrom
de Palma, RGE núm. 10910; Consorci d’infraestructures de les
Illes Balears, RGE núm. 10911. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS: Agència de Turisme
de les Illes Balears, RGE núm. 11270; Ports de les Illes Balears,
RGE núm. 11264. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Donam per defensades en els seus
propis termes les esmenes a la totalitat que vostè ha comentat,
gràcies. Defensarem els arguments en el debat del Ple.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Abril, té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, igualment ens reservam els termes del debat per al
plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per part del torn en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Bosch, té la paraula també.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Por supuesto, Turismo queda defendido en sus propios
términos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, moltes gràcies. Passam a la votació de les
esmenes a la totalitat de la secció 12, Conselleria de Turisme i
Esports.

Com saben, si cap grup no demana votació separada farem
la votació conjunta de les esmenes, en primer lloc del Grup
Parlamentari Socialista. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Molt bé. Si cap grup no demana votació separada farem la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam ara sí al debat número 5 de
globalitat, agrupació de la secció 2, Conselleria de Turisme i
Esports amb les seccions i entitats afins. Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Socialista, Conselleria de Turisme i
Esports, al programa 457A, promoció i foment de l’esport,
esmenes RGE núm. 10995, 11070, 10994, 11071, 10849; al
programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries, esmenes
RGE núm. 11072, 10809, 10803, 10804 i 10805; al programa
751C, ordenació del sector i redefinició del model turístic,
esmenes RGE núm. 10853, 10992, 11073, 10850, 10991,
10993, 10808, 11074, 10851, 10848, 10852; al Consorci de la
millora d’infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l’oferta a l’illa de Mallorca, esmenes
RGE núm. 10846 i 10847. 

Per part del Grup Parlamentari MÉS, a la Conselleria de
Turisme i Esports, al programa 000A, a nous programes i no
classificats, esmenes RGE núm. 11269 i 11271; al programa
457A, promoció i foment de l’esport, esmena RGE núm. 11265;
al programa 511E, gestió del transport aeri i marítim a les Illes
Balears, esmena RGE núm. 11267; al programa 514B, gestió
d’instalAlacions portuàries, esmena RGE núm. 11266; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, esmena RGE núm. 11268. 

Per part de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló, a la Conselleria de Turisme i Esports, al programa
751C, ordenació del sector i redefinició del model turístic,
esmena RGE núm. 10680; a la Fundació per l’esport balear,
esmena RGE núm. 10697.

Per part del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, a
la Conselleria de Turisme i Esports, al programa 514B, gestió
d’instalAlacions portuàries, esmena RGE núm. 11123.

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull comunicar que
retiram les esmenes RGE núm. 10853, 11073 i 10991, repetesc
per si ho volen apuntar millor 10853, 11073 i 10991.

Després volia comentar que hem detectat una errada revisant
ara les esmenes a l’hora de preparar el debat, que degueren
cometre a l’hora de traspassar-la al programa, a l’esmena 10993
donam de baixa la partida 74101 quan s’hauria d’haver donat de
baixa la 44101, ho dic perquè es va detectar aquesta errada, a
veure si es pot modificar o si es defensa l’esmena en els seus
propis termes, només faig aquesta consulta.

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria als senyors portaveus si admeten que es
modifiqui com ho planteja la Sra. Diputada...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, admès.
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EL SR. PRESIDENT: 

Sí, per part de MÉS?... Idò, Sra. Sansó, pot continuar.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Moltíssimes gràcies, per l’atenció.

Bé, per tant, una vegada fetes aquestes mencions a part,
passam a defensar les esmenes que hem presentat des del Grup
Parlamentari Socialista al pressupost de la Conselleria de
Turisme i Esports per a l’exercici 2015, unes esmenes en les
quals donam prioritat a potenciar i donar suport a l’esport base,
també donam molta importància a la transferència econòmica
per a promoció turística als consells insulars, perquè puguin
exercir les competències d’aquesta matèria que els són pròpies
segons la Llei 1/2007, de 28 de febrer, de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears; també donam prioritat a les
infraestructures marítimes, així com a la millora de la
connectivitat i, com no podia ser d’altra manera, a la formació
i professionalització de l’activitat turística.

Pel que fa a les esmenes presentades en matèria d’esports,
hem presentat les esmenes RGE núm. 10995, 11070, 10994,
11071 i 10849, en la línia que vàrem fer també l’any passat i
que hem duit a terme aquests anys que són partides que volem
addicionar per tal de promoure l’esport base i el
desenvolupament correcte de competicions entre illes. Facilitar
als clubs esportius que vulguin participar en tornejos entre illes
que tenguin facilitat per dur-los a terme. També presentam
aquestes esmenes perquè consideram que l’esport no només és
promoció turística, sinó moltes altres coses, l’esport és
promoció de la convivència sana per als infants i per a un oci
saludable.

Pel que fa a les esmenes que hem presentat per millorar la
formació i la investigació en matèria turística hi ha les esmenes
RGE núm. 10992, 11074, 10851 i 10847, pressuposts que
trobam que s’han de destinar a millorar les instalAlacions dels
espais on s’imparteixen estudis de turisme i hostaleria, com
pugui ser l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, així com la
reivindicada Escola d’Hoteleria al Campus de Sa Coma a
Eivissa. També vull referència que hem presentat una esmena
per invertir en innovació i recerca en matèries turístiques.

Pel que fa al traspàs efectiu de competències en matèria de
promoció turística als consells, presentam les esmenes RGE
núm. 10993, amb la modificació que he comentat al principi la
qual se’ns ha acceptat, la 10808, la 10848, la 10850 i la 10852
per tal de fer efectiu, realment efectiu, aquest traspàs de
competències i per evitar duplicitats en termes de promoció
entre el Govern de les Illes Balears i els diferents consells
insulars.

Per una altra part, per tal de millorar la connectivitat i les
infraestructures portuàries presentam les esmenes RGE núm.
11072, 10809, 10803, 10804 i 10805 perquè consideram que els
espais públics on es troben els ports són la imatge que se’n du
el turisme que ve de creuers o que ve amb la seva barca o fins
i tot el turisme que va a fer una volta per diferents ports ja que
tenen tots, la majoria tenen molt d’encant, per tant, consideram
que aquests han de tenir els espais adequats i en condicions

perquè es puguin visitar, per tant, hem presentat aquestes
esmenes.

També pel que fa a la connectivitat, ja que consideram que
la connectivitat és bàsica a l’hora de rebre visitants, per una part
a l’hora de rebre turisme de fora, però per una altra part és molt
important per a les persones que vivim a les illes ja que és
complicadíssim sortir de l’illa, és caríssim sortir de l’illa i per
tant, s’ha de millorar tot el tema de la connectivitat tant entre
illes com des de les illes a la península, a la península o a
diferents indrets.

Pel que fa a les esmenes presentades pels altres grups,
començaré amb les dels diputats no adscrits, la del Sr. Pastor,
dic que votarem a favor perquè parla de la rehabilitació dels
magatzems ubicats a Portocristo ja que estan deteriorats i
consideram que són un espai on no es pot deixar tirat el port, el
port de Manacor, Portocristo, amb les condicions que es troba,
per tant, votaríem a favor d’aquesta esmena.

Pel que fa a les esmenes presentades per la Sra. Margalida
Font he de dir que votarem a favor de la RGE núm. 10697 i en
principi ens abstendríem a la RGE núm. 10680 perquè
consideram que... bé, ella planteja la dotació del Consell Insular
de Formentera per a promoció turística, que és al que hem fet
referència en el traspàs de competències de promoció turística
als diferents consells, i nosaltres consideram que s’hauria de
donar d’alta..., és a dir donar de baixa la partida de l’Agència de
Turisme de les Balears, de l’ATB, donar de baixa aquesta
partida, però donar-la d’alta a una partida que vagi directament
als consells, no a la mateixa ATB, perquè l’objectiu que
plantejam des del nostre grup és que els consells tenguin
l’autonomia pròpia i no hi hagi les duplicitats que ara hi ha en
temes... o que es planteja des de l’ATB en temes de promoció
turística.

Pel que fa a les esmenes del Grup MÉS, he de dir que
votarem la majoria d’esmenes que ha presentat a favor i vull fer
dos incisos en referència a aquest..., referent a la que plantegen
d’elaboració d’un pla estratègic de turisme, l’esmena RGE núm.
11269/2004 no la podem votar a favor, ens hauríem d’abstenir
en aquest cas, perquè un pla estratègic de turisme correspon...
que ho ha d’elaborar directament la Conselleria de Turisme i
amb els seus mitjans propis i no té sentit que es passin doblers
de la conselleria a l’ATB quan ja té un pressupost elevat per
elaborar un pla estratègic; apart, consideram que 200.000 euros
per elaborar un pla estratègic ho consideram excessiu. Per tant,
a aquesta esmena ens abstendríem..., votaríem, perdó, he dit
abstenció i hi votaríem en contra.

Després, una altra esmena que votaríem en contra, del Grup
MÉS, és la RGE núm. 11271 que fa referència a la creació de la
finestreta única turística, i s’ha de fer, consideram que s’ha de
fer perquè és un imperatiu legal, però no una altra vegada des de
l’ATB, s’ha de fer des de la conselleria perquè és la mateixa
conselleria que ha de facilitar les eines per poder dur a terme
aquesta finestreta única. Per tant, no consideram que des de la
conselleria s’hagin de tornar passar 200.000 euros més a l’ATB
per dur a terme aquesta finestreta única.
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Pel que fa a l’esmena 11268, a aquesta sí que ens
abstendríem, parla sobre el reforçament de la inspecció turística
i estam d’acord que la inspecció turística es dugui a terme,
realment es dugui a terme com s’ha de dur a terme, no només a
uns quants o a un parell que els sembli des de la conselleria o
aleatòriament a qui considerin, però consideram que està mal
dirigida aquesta partida perquè no entenem ben bé el traspàs
dins el mateix programa, tal vegada s’hauria d’haver detallat
més o bé..., detallar els subprogrames i per tant, en aquest cas
ens abstendríem.

Ja per part meva, res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, em sobrarà temps. Bon dia a totes i a tots, saben que el
desacord del nostre grup en relació amb el pressupost de
Turisme és important, de fet, donam per defensat els termes del
debat sobre les esmenes a la totalitat. No obstant això, pensam
que en matèria de turisme es poden fer moltes coses amb pocs
doblers, vull dir que no tot és una qüestió d’això i que amb el
pressupost que se’ns presenta hi ha diferents coses que no
queden clares, com el tema de la transferència de les
competències de promoció als consells, on s’ha intentat vendre
un acord que ara per ara no és real. I també hi ha un gran
desacord en com es distribueix la despesa en matèria de turisme
perquè pensam que és un gran llast i al final és una decisió
política que pràcticament la meitat del pressupost de l’Agència
de Turisme Balear, que nosaltres sí que pensam, a diferència del
Grup Socialista, que és un eina important d’intervenció en
matèria de política turística i que ha d’estar ben dotada i que és
molt més àgil com a instrument administratiu que no la mateixa
administració directament, però és una llàstima que
pràcticament la meitat del pressupost se’l mengi el Palau de
Congressos. De fet, és d’aquesta partida d’on proposam
compensar totes les esmenes que plantejam de manera parcial.

Pas a defensar directament aquestes esmenes, que són les
RGE núm. 11265, 66, 67, 68, 69 i 71. La primera fa referència
a l’esport en edat escolar, és una partida de 100.000 euros que
pensam que és important per compensar la retallada en 120.000
euros de capítol 4 que hi ha al pressupost de 2015 respecte al
2014. En matèria de gestió de les instalAlacions portuàries hem
posat una partida de 2 milions d’euros per donar compliment a
allò que el Govern ha defensat o ha volgut vendre quant a
millores de cara a l’any que ve a les instalAlacions portuàries que
no tenen..., no només no tenen un reflex al pressupost de 2015,
sinó que a més el que hi ha és una retallada del pressupost de
Ports de les Illes Balears, i és una esmena, per tant, a proposta
dels usuaris de les instalAlacions portuàries que ens l’han fet
arribar.

Hi ha una altra esmena que ha estat... fruit d’una certa
polèmica, però en tot cas, benvingut sigui obrir debats
d’aquestes característiques, que serien 100.000 euros per un
estudi per mirar de crear, si fos convenient, si així es
determinàs, una companyia aèria pròpia. 

Hem omplert moltes pàgines del Diari de Sessions d’aquest
parlament parlant d’estacionalitat, de connectivitat, mai no s’ha
arribat a concretar res, fins i tot a Menorca pot semblar una idea
desgavellada, però vull recordar que fins i tot a Menorca es va
fer un estudi per part d’empreses privades per mirar de crear una
companyia, un estudi de viabilitat per crear una companyia aèria
menorquina, no pública, sinó privada en aquest cas. Tampoc no
som aquí defensant directament la creació d’una companyia
pública, sinó per estudiar quina és la viabilitat per poder
millorar en termes de connectivitat i de desestacionalització. A
altres llocs d’Europa ho han fet, Malta, que és una illa com
Mallorca, amb menys població, amb 400.000 habitants, té una
companyia pública, té 11 avions que volen a 35 països,
aconsegueix repartir el turisme tot l’any i per un balanç de
pèrdua de 30 milions d’euros en guanya 230, que reparteix,
d’alguna manera, entre la seva societat en forma de riquesa o
prosperitat compartida.

Per tant, tot el que sigui obrir el debat sobre aquesta qüestió
ens pareix més que necessari per sortir de l’impasse en el qual
ens trobam i la dependència que hi ha respecte dels grans
majoristes de viatges.

També plantejam millorar la inspecció de turisme, els termes
del debat són els mateixos d’ahir quan parlàvem de la
proposició de llei del Grup Popular en parlar del règim
sancionador del transport marítim, si no hi ha una inspecció és
molt difícil que millorem el nostre model turístic en termes de
qualitat, qui vigila que realment tots els canvis, reformes,
etcètera, que es produeixen duguin a bon port? Els ulls de
l’administració són, en aquest cas, els inspectors o la inspecció
de turisme del Govern. 

Plantejam també el tema del pla estratègic, perquè en
aquesta legislatura s’ha parlat molt del pla integral, però un pla
integral el que aporta és una visió global del conjunt d’accions
que es desenvolupen en matèria de turisme, però no apunta cap
on es va, parteix d’un principi, que és el turisme responsable, el
PITIB, però cap on anam això ho deu saber cadascun dels
actors, però no hi ha una voluntat, una intervenció pública de dir
anam cap allà, més enllà del que diguin els mercats. Aquest pla
estratègic, que al Grup Socialista li sembla molt elevada la
partida, pensam que és una feina a mig termini on han de
participar molts d’actors, públics i privats, és un pla ambiciós
que realment l’objectiu últim és el canvi de model consensuat
amb el màxim d’actors socials, si sobren doblers, idò, mira,
fantàstic. De totes maneres, més cost té, insistesc, que el Palau
de Congressos.
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Finalment, el tema de la finestreta única turística, perquè
pensam que ja és prou complexa el repartiment de competències
en matèria de turisme, encara s’ha dur endavant el traspàs de
competències en promoció turística als consells, cada vegada hi
ha més reglamentacions; ahir mateix, insistesc, parlàvem
d’aquest règim sancionador en matèria de transport marítim, les
empreses i els usuaris s’embullen, un autèntic embull a l’hora
de veure a quina administració toca anar, si han d’anar a
l’ajuntament, si han d’anar als consells, si han d’anar al Govern,
i més encara quan som en una època de molta desregulació. 

Això se suposa que és una de les fites del que hauria de fer
aquest projecte de l’Aparador intelAligent del Govern, que
curiosament vàrem tenir el conseller aquí fa dues setmanes
parlant-ne, però no ens va dir en cap moment que tengués
pensat declarar d’interès autonòmic aquest projecte. I pensam
que la garantia perquè realment això es dugui endavant, via
aquest projecte de “Mi escaparate” o per una altra via és dedicar
aquesta partida i fer els canvis tant administratius com
informàtics necessaris per fer-ho possible. 

Respecte de les esmenes de la resta dels grups, votarem a
favor de les esmenes tant del Grup Socialista com les de
Margalida Font i del Sr. Antoni Pastor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per part de 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. Tot seguit pas, de manera molt
breu, a defensar i mantenir les esmenes a la globalitat d’aquesta
secció i que es refereixen específicament a l’illa de Formentera.

La primera, és la RGE núm. 10680, que és per un import de
700.000 euros, al programa 751C, d’ordenació del sector i
redefinició del model turístic. Continuam avui en dia, malgrat
les reiterades promeses del Partit Popular, sense que fins al
moment s’hagi fet efectiu el traspàs de funcions i serveis en
matèria de promoció turística i, per això, es fa absolutament
necessari mantenir aquesta esmena. La formulam en el sentit
positiu d’assegurar i reivindicar el nostre dret que com a illa
tenim a una promoció diferenciada i específica i per continuar
reivindicant una vella aspiració de tot el sector turístic de l’illa,
és a dir, desenvolupar i impulsar una promoció específica
directa i dissenyada des de Formentera. Es fa necessari donar la
seguretat, la certesa i la confiança a poder desenvolupar aquesta
promoció. L’aprovació d’aquesta esmena donaria, a l’espera
dels resultats de les negociacions que la Comissió mixta de
transferències ha iniciat, donaria, com deia, permetria aquesta
seguretat.

La segona esmena, la RGE núm. 10697, per un import de
75.000 euros, a la Fundació per a l’Esport Balear, pretén dotar
de finançament per a programes de tecnificació de tennis i judo
a l’illa de Formentera. Nosaltres consideram com a esports
prioritaris des de l’àmbit esportiu de la nostra illa, amb la
finalitat de dotar d’un procés de perfeccionament i

desenvolupament en l’àmbit esportiu des que es detecta una
persona amb projecció per a la pràctica d’una d’aquestes
modalitats esportives fins a la seva arribada a un alt nivell. 

Aquestes són les dues esmenes presentades a la secció 12
que don per defensades en els seus propis termes i guardaré el
debat per a la setmana que ve en el debat del Plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies. Només d’una manera molt ràpida, jo crec
que el temps que fa que es reclama aquesta obra i el perill que
suposa crec que és un motiu més que suficient perquè el Govern
enguany sí que pressuposti o afecti una partida per tal d’arreglar
magatzems que l’Ajuntament de Manacor reclama des de l’any
2004-2005.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. En el torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula, Sr. Diputat. 

EL SR. MARTÍ I BALLESTER.

Moltes gràcies. Bon dia, senyores i senyors diputats. Per part
del Grup Parlamentari Popular, un cop escoltat l’argumentari de
viva veu, avui no aprovarem cap esmena i passarem la nostra
postura al Ple de la pròxima setmana.

Si bé dir, que si els grups de l’oposició, els grups
parlamentaris de l’oposició i els diputats no adscrits estiguessin
al dia un poc del que s’ha fet, es fa i es farà per part de la
Conselleria de Turisme, crec que moltes d’aquestes esmenes no
s’haguessin presentat. També vull dir que no em sorprèn, però
sí que és una realitat que continua havent-hi esmenes d’anys
passats, realment són esmenes que vostès presenten legalment,
però que també entendran que tendran la mateixa resposta que
han tengut en anys anteriors. 

Dic això de conèixer un poc el que s’ha fet, almanco un poc,
del que es fa, s’ha fet i  farà a la Conselleria de Turisme, perquè
així se sabria que tota la feina duta a terme fins ara dóna els seus
fruits, començant per la Llei de turisme o pel Pla Integral de
Turisme. En els dos últims anys a les Illes s’han registrat més de
250 augments de categoria, la majoria de quatre estrelles a
quatre superiors i, fins i tot, a cinc estrelles; s’ha realitzat una
inversió total a la planta que ascendeix a més de 500 milions, hi
ha expedients en tràmit per a aquest hivern que augmenten
aquesta inversió prevista per a aquests mesos; s’han dut a terme
reformes de més de 300 establiments hotelers; s’han solAlicitat



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 92 / fascicle 2 / 10 de desembre del 2014 1951

 

més 80 llicències per a agroturismes, el 2012 se’n solAlicitaren
18, el 2013, 30, i en acabar el 2014, 36. Es continua treballant
en la diversificació de productes, aquest any en total s’han
realitzat cinc fòrums i, per cert, no he vist a ningú de l’oposició,
cap diputat de l’oposició que hi anàs a aquests fòrums. El Pla de
reforma integral de la Platja de Palma; el decret de
desenvolupament de la Llei de turisme i que, com a aspectes
més importants, podem destacar l’aposta de (...) i tramitació del
sector de l’oci i la restauració; l’ampliació de les tipologies
d’habitatges que es poden comercialitzar turísticament, en
incorporar els habitatges entre mitgeres. Es marquen els
principis generals i les directrius de coordinació en matèria
turística que regulen els òrgans assessors de coordinació i
cooperació del Govern i regulen i classifiquen les empreses i
establiments turístics.

S’ha parlat d’aeroports, el Sr. Abril diu que volen fer un
estudi per a la possibilitat de crear una línia aèria pública, jo, Sr.
Abril, li puc dir que li puc donar un estudi, no li cobraré res,
perquè és molt fàcil saber que no és qüestió de línies aèries,
pensam i pens, ja que moltíssimes places que estan a l’hivern
donades per a les Illes vénen buides. No és qüestió de més
places, de tenir més avions sinó de saber com atreure més
turistes els mesos d’hivern. Per tant, crec que és una proposta
que no anirà endavant perquè la veritat creim que fer estudis,
estudis, estudis amb propostes que tenen un cost i que no duran
res cap a les Illes no haurien de tirar endavant.

S’ha creat el Comitè de Coordinació Aeroportuària de la
CAIB, en resposta a una petició de la conselleria, relativa a
gestió aeroportuària; s’ha aconseguit la declaració d’OSP del
vol de la ruta Maó-Madrid; s’ha aconseguit una bonificació del
20% de les taxes en els mesos d’hivern i altres bonificacions
com la creació de noves rutes i per als passatgers en connexió;
s’han aprovat els plans biennals dels comitès de rutes dels tres
aeroports; l’Estat ha creat l’Observatori de Preus a petició del
Govern. 

En temes de ports, perquè en deu minuts no es pot dir tot el
que s’ha fet i es fa, s’ha estructurat Ports IB i s’han actualitzat
els seus comptes; s’han actualitzat els cànons dels ports de
gestió indirecta, queda pendent només Santa Ponça; es treballa
durament per possibilitar l’arribada de creuers als nostres ports,
assistint, per exemple, a la Fira de Creuers de Miami; s’han
iniciat els tràmits per a la declaració del port de Ciutadella i
Sant Antoni com a port Schengen i s’han de fer obres per a
l’adaptació de les instalAlacions, per suposat; s’han catalogat i
realitzat amarratges i es crea un registre; s’ha modificat la Llei
de ports; s’ha aprovat el decret de busseig recreatiu i turístic en
relació amb els party boats que tant se’n parla; s’ha presentat un
codi de bones pràctiques i un protocol d’actuació de les
administracions i s’han regulat determinats aspectes en el decret
de desplegament de la Llei de turisme.

S’han de fer actuacions, sí, es realitzaran inversions per
valor de 7,5 milions d’euros en els nostres ports, els més
importants: a Andratx, es va realitzar la tercera fase
d’enllumenat públic; a la Colònia de Sant Jordi es condicionarà
l’edifici de pescadors i de l’oficina; a Portocolom i al Port de
Pollença s’adequaran les instalAlacions elèctriques; a Sóller es
realitzarà la urbanització del moll de Marineria; a Ciutadella es
realitzaran una sèrie de reformes que s’exigeixen per a
l’habilitació com a por Schengen i s’instalAlaran dues parcelAles

finger i dos ducs d’alba; a Sant Antoni es faran les reformes per
a l’habilitació perquè sigui un port Schengen i reforçarà i
consolidarà el moll comercial i es modificarà el finger.

Esports, que també s’ha parlat i es presenten esmenes, la
realització de cursos d’EBE on line, bloc comú transitori per als
alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera; la creació del
Centre d’Interpretació de l’Esport, museu i biblioteca que està
en constant aplicació i ampliació; signatura de convenis de
colAlaboració per permetre cursos de titulació d’entrenador per
les federacions espanyoles de gimnàstica, tennis, karate,
bàdminton, golf, boxa, pàdel i andalusa de tennis i rioja i
andalusa de boxa. Som l’únic centre autoritzat en tota Espanya
o la potenciació d’integració total d’esportistes discapacitats i
d’equiparació a l’esportista discapacitat en el Programa nacional
d’ajudes; s’ha aprovat el decret que regula el Registre d’entitats
esportives de les Illes; s’ha creat la figura del voluntariat
esportiu; s’ha contractat amb una sola agència de viatges el
tràmit de tots els desplaçaments dels esportistes entre illes, i
això suposarà tant una reducció de costs administratius; es
tramita la llei del mecenatge de l’esport; signatura de convenis
amb els tres consells insulars per a esdeveniments esportius;
s’ha d’homologar la pista d’atletisme a l’esportiu dels prínceps
d’Espanya, etcètera.

És a dir, hi ha moltes actuacions que ha duit, dur i durà a
terme la Conselleria de Turisme que si haguessin estat
assabentats i haguessin estat informats o s’haguessin informat
vostès, segurament hi ha esmenes que no s’haguessin presentat.
Per tant, l’únic que vull aportar és això, el coneixement del que
es fa des del Govern, no només el coneixement que un pensa
que s’ha de fer.

Per tant, president, nosaltres traslladam el nostre vot final al
Ple de la propera setmana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no volia entrar en debat amb
el portaveu del Partit Popular, però, Sr. Martí, m’ho ha posat
prou fàcil, o és difícil no entrar en debat amb vostè. Després
d’aquesta llista de fets o refets que han fet abans, en el passat,
perquè ja som en el passat, vull recordar-li que el que es debat
avui són els pressuposts del 2015, no la llista de la compra o la
llista del que han intentat fer perquè avui no és el debat que ens
du a l’ordre del dia.
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Primer de tot, dir-li que mal senyal que no ens assabentem
del que fa la conselleria, això vol dir que no heu fet tant com
vostè vol suposar, no, vostè ha dit que no ens assabentam de res
del que fa la conselleria; bé, si no ens assabentam és perquè o
no ho comunica bé o no fan el que diuen que fan. Sembla que
del que no necessiten consens els va perfecte, ara, quan
necessiten consens la cosa ja va més lenta, ja els costa més
treure coses. Quan parlam de decrets són capaços de treure
decrets per setmana, un per setmana si fa falta, ara, quan
necessitam consens, com és el cas del reglament de la Llei de
turisme, aquí ja estam un poc enrocats, perquè tenc entès, o
tenim entès, se’ns va informar que deu fer un any que fan feina
i estan en marxa amb aquest reglament, però encara no en
sabem res. El que sí sabem és que han tret tres decrets llei un
dels quals no ha servit per a res, els altres dos, ara veurem.

Vostè també ens ha comentat que si anàssim als fòrums que
fan des de la Conselleria de Turisme sabríem de què parlen. Li
comunic que no anam als fòrums perquè ningú no ens ha
convidat a aquests fòrums, des de la conselleria mai no hem
rebut cap invitació, al nostre grup parlamentari, per assistir a
aquests fòrums, per tant, no hi podem assistir perquè som un
poc educats. 

Pel que fa als avions que vostès diuen que vénen buits, és
veritat que n’hi ha alguns que vénen buits o prou, deu ser perquè
la promoció no es fa des de la conselleria com s’hauria de fer
perquè no té sentit quan hi ha tant per veure a les nostres illes i
tant per visitar que venguin molts d’avions buits. 

Després vostè ha dit que es va crear l’Observatori de Preus,
bé, es va crear un observatori de preus a petició del Govern de
les Illes Balears, però no els mostren els informes, el president
del Govern l’altre dia va dir que no tenia els informes d’aquest
observatori, per tant, de poc serveix la creació d’aquest
observatori quan no tenim la informació que ens interessa.

Ara, passaré a comentar un tema del Sr. Abril, al qual també
hi ha fet referència el Sr. Martí, que és l’estudi de creació d’una
companyia aèria pròpia. Nosaltres creim que si s’ha de fer un
estudi es pot fer un estudi per saber la idoneïtat o no d’aquesta
companyia, però també consideram que s’hauria d’ampliar
aquest estudi, perquè sigui real i estigui ben fet, s’hauria
d’ampliar aquest estudi a diversos punts, sobretot a la mobilitat
aèria entre illes, de les Illes cap a l’exterior, de l’exterior cap a
les Illes, és a dir, els destins prioritaris tant de la gent de les Illes
Balears com de la gent de fora, de les diferents illes que tenen
prioritat d’anar, que això més o manco se sap, és a dir, que
l’estudi no se centri només a una companyia, a una possible
companyia aèria, sinó que sigui un estudi més complet, que
abraci tot el tema del turisme per saber cap on ens hem de
dirigir i per saber les necessitats reals que tenim a les Illes
Balears.

Per tant, només volia fer referència a aquest punt perquè és
veritat que un estudi, es parla d’un estudi no de crear la
companyia aèria, es tracta d’un estudi i que aquest estudi
consideram que hauria de ser més ampli, no centrar-se només a
una companyia.

Per tant, ja des del nostre punt de vista deixam la nostra
intervenció, la nostra rèplica. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Bé, segons el Sr. Martí, si coneguéssim i sabéssim de
primera mà tot el que fa el Govern no només no faria falta fer
oposició sinó que ens hauríem d’apuntar tots de manera
entusiasta a aquest gran partit, que és el Partit Popular. Però bé,
això és el que deduesc de la seva intervenció. Crec que em pot
esperar d’assegut, amb tot l’afecte.

Sobre el tema dels fòrums, li vull aclarir que, primer,
nosaltres som un grup petit que no tenim temps d’anar a totes
aquestes qüestions, ara, també li dic, que quan fa falta ens veim
amb tots els actors del món del turisme, sense fer distincions,
ens és igual un sindicat que la patronal hotelera. Llavors,
tampoc no necessitam estar massa pendents d’aquests fòrums
perquè vostès cada dimarts ens delecten amb multitud de
preguntes on ens expliquen qui hi ha anat i no hi ha anat, com
ha anat i ens fan quasi una avaluació exhaustiva de com ha anat
cada una d’aquestes trobades. Per tant, aprofit el moment per
agrair-los-ho.

Sobre el tema de la companyia aèria, que veig que és també
tema de polèmica, crec que l’objectiu, Sra. Sansó, està clar, si
plantejam això és amb dos objectius molt clars: un, evidentment
assegurar la connectivitat i els problemes de connectivitat que
tenim entre illes i entre les illes, sobretot Menorca, Eivissa i
Formentera, amb la península i entre nosaltres, i també, l’altre,
el de la desestacionalització. Ens hauríem de demanar, Sr.
Martí, si és primer l’ou o la gallina per allò que vénen avions
buits, es troben aquí que hi ha hotels tancats o tot l’entorn de
l’hotel de determinades zones, per exemple Platja de Palma,
tancades. Si el problema són els avions o si el problema és que
no hi ha oferta. Jo crec que és un peix que es menja la cua.
Evidentment s’han de treballar les dues coses; si tu tens una
companyia i vols dur turistes russos, enfoca’ls allà, fas la
promoció allà, i si saps on a més els vols dur concretament a la
teva geografia, idò també treballes perquè l’oferta allà sigui el
més ampla possible, però crec que són moltes peces, moltes
tecles que s’han de tocar.

Insistesc, de tota manera es parla d’estudis de viabilitat des
de l’emergència que per a nosaltres suposa que cada vegada
anam a menys en temes d’autogovern dels nostre aeroports.
Tothom té clar que els aeroports són estratègics, en aquest
parlament s’han aprovat al llarg dels anys desenes de
resolucions per defensar la cogestió aeroportuària, i l’únic que
tenim cert i segur ara damunt la taula és una privatització
d’AENA, d’uns aeroports d’Espanya on pràcticament el 25%
dels ingressos que té AENA els generen aeroports de les Illes
Balears, i on s’han invertit més de 20.000 milions en els darrers
deu anys i s’ha fet un procés de privatització del 49% per 2.800
milions d’euros. Evidentment no s’ha fet cap estudis de
viabilitat, a no ser que sigui el de la caixa privada del que traurà
profit dels milers de milions de doblers públics que s’han
invertit de tothom, i a més tenim menys poder com a comunitat
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autònoma per poder intervenir davant aquesta realitat. Potser no
faria falta que parlàssim d’això, si tenguéssim la més mínima
possibilitat d’incidir sobre les taxes aèries que mou AENA, però
és que no tenim ni aquest marge, i per això plantejam una
proposta com aquesta.

I, bé, res més. És una llàstima que no se’ns vulgui aprovar
cap esmena, perquè igual que vostè pensa que nosaltres
desconeixem el que fa el Govern, que jo crec que ho coneixem,
vostès també estaria bé que tenguessin a bé alguna de les
propostes que fa l’oposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair el suport dels grups
parlamentaris. Simplement només vull fer un incís, i és que la
motivació de l’esmena 10688, queda clar quina és la motivació,
que és dotar el Consell Insular de Formentera de la promoció
turística.

Dit això vull també denunciar que per imperatiu legal avui
no puc votar les esmenes de cap grup parlamentari, ni tan sols
del diputat no adscrit, ni tan sols les meves. Jo crec que és una
clara incoherència en el funcionament d’aquest parlament
aquesta legislatura, un desbarat d’una inadmissible decisió que
emmalalteix l’esperit d’aquesta casa. Dit això he de lamentar la
manca de voluntat, la nulAla predisposició, la nulAla disposició,
la falta de voluntat política per arribar a acords, per apropar
postures que sens dubte milloraria aquest projecte de llei.
Aquest pressupost, el seu darrer pressupost, que a més a més i
amb tota probabilitat vostès no gestionaran, hauria de requerir
d’un major grau de consens, d’un major grau de pactes. He de
lamentar el seu posicionament, instalAlats en el no permanent a
totes i cada una de les esmenes presentades del conjunt de
l’oposició.

Mirin, no em puc estar de dir-los que la repetició d’esmenes
que ens veim obligats a fer any rere any obeeix a la poca
voluntat política, al poc compromís polític que tenen vostès, i
especialment amb l’illa de Formentera. Les necessitats i
demandes, si no es veuen resoltes, per lògica s’hauran de
continuar demanant i reivindicant. El més greu no és repetir les
esmenes, de tot punt necessàries; allò greu és la seva inutilitat
per escoltar-les.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit Sr.
Pastor, també té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President, només per reafirmar-me en els
arguments que he exposat a la meva primera intervenció, i
demanar en aquest cas al portaveu del Grup Parlamentari
Popular que no utilitzi els arguments que l’oposició, si sapigués
el que fa el Govern, segurament no presentaria segons quines
esmenes, perquè aquesta esmena que jo he presentat avui ja era
un compromís de quan la seva portaveu era consellera, és a dir,
han passat any i ha plogut molt. I, segon, que no utilitzi
l’argument que es repeteixen les esmenes una vegada i una altra,
i que són copiar y pegar, perquè si repassa les que va presentar
el seu grup la legislatura passada se n’adonarà que és una
pràctica habitual de tots els grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, Sr. President. Com diria el Sr. Mas, que avui no és
aquí, contestar quatre portaveus en cinc minuts quan ells han
tengut cinc minuts es fa complicat, però seré ràpid.

Sra. Sansó, és que jo li ho vull posar fàcil, li ho vull posar
fàcil perquè no la vull deixar fora de joc. Vull que em pugui
respondre i li ho pos fàcil perquè em pugui dir el que vostè...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats i senyores diputades...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Miri, em diu que temes d’educació als fòrums. És que els
fòrums són oberts; a mi no m’han convidat a anar al fòrum, en
Biel Martí ha anat al fòrum perquè sabia que hi havia el fòrum;
molt bé ho ha dit el Sr. Abril, que ha dit “no hi hem anat per
falta de temps perquè és un grup petit”, però ningú no rep
convidada més que el sector que ha de participar, però els
diputats hi podem anar lliurement, no fa falta que ens cridin a la
porta per anar als fòrums, i jo aquest tema l’he parlat amb vostès
i ho saben; dic: “per què no veniu als fòrums?”; la Sra. Oliver
ho sap, que jo li ho he dit: “Veniu perquè són oberts”. No es
convida.

La promoció no es fa bé. Escolti, la promoció no es fa bé.
Bé, potser els nombres dels anys 2014, 2013, 2012 deu ser per
mala promoció que cada any han anat millorant els turistes en
la seva quantitat i en la seva despesa cap a les Illes Balears. Sí,
sí. 
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El Govern no li ho comunica. És que els diputats crec que
hem de ser proactius i no hem d’esperar que un govern, sigui del
color que sigui, ens conti les coses. Si no ens conta les coses un
govern del color que sigui nosaltres com a diputats tenim el
deure d’informar-nos, i jo l’únic que dic és que amb tota la
informació que he recopilat, sobre les esmenes presentades crec
que algunes d’elles haguessin vist que no són del passat sinó
que són esmenes que estan duent a terme, no esmenes, perdoni,
actuacions que s’estan duent a terme enguany i que tenen el seu
recorregut l’any 2015, i per això es farà el Pla integral 2015-
2025, que properament veurem a la llum el pròxim mes de
gener.

Sr. Abril, és cert, tenen poc temps i li he de dir que és cert
que l’he vist a fòrums de turisme com el que prepara la
Federació Hotelera de Mallorca, tant de pics demonitzada per
segons quins diputats o partits polítics.

Sr. Pastor, jo he pluralitzat. Si vostè s’ha sentit alAludit en
aquest sentit li he de dir que aquest diputat pensa que això de
copiar y pegar és una mala feina de dur endavant les propostes
dels grups parlamentaris, dels partits polítics.

(Remor de veus)

Sí, sí, de tots els colors. Això demostra...

EL SR. PRESIDENT:

(...) Sr. Martí, ja saben que a mi particularment a fa bastant
de ràbia que mentre intervé un diputat es facin comentaris, a mi
personalment. Els deman que hi hagi aquest respecte cap a
cadascú i, Sr. Martí, també li he de demanar que no es dirigeixi
directament al diputat; es pot dirigir a la mesa...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

S’han dirigit a mi; jo li contest per saber quin diputat...

EL SR. PRESIDENT:

...perquè si no provocarem això.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Crec que és bo que a vegades tots els diputats facem
autocrítica, i en aquest sentit el copy paste o el copiar y pegar
no és la millor forma de demostrar a la ciutadania la nostra feina
del dia a dia, sobretot quan arriben els pressupost. És una opinió
personal que trasllat als diputats del meu grup i als diputats de
la resta de grups parlamentaris i no adscrits.

I, escoltin, en turisme passa com en el futbol. Sap què n’hi
ha, d’entrenadors!, però que tenguin titulació n’hi ha ben pocs,
i que coneguin el sector turístic n’hi ha ben pocs. Tots ens
omplim de parlar de turisme perquè aquestes illes el seu motor
principal és el turisme, però no hauríem de parlar tant i hauríem
d’estar un poc més a prop del sector. També parlàvem malament
de la Llei agrària; mirin la Llei agrària: tots els pagesos de
qualsevol bàndol, de dretes, d’esquerres, de centre, han donat
suport a la Llei agrària, fins i tot un exconseller n’hi va donar.
En canvi els grups parlamentaris a l’oposició varen fer..., vaja,
el seu paper polític contra aquesta llei agrària. Idò en el turisme

està passant el mateix. A vegades en els plens xerram massa i no
donam suport a la labor del Govern, que està fent bones coses;
i poden millorar, és clar, i només els dic una cosa, i ho dic de tot
cor: l’equip del Govern de la Conselleria de Turisme està obert
a tothom, i no per ser del Partit Popular estic molt satisfet i
orgullós del conseller que tenim i del seu equip, perquè estan
fent una feina amb menys doblers per arribar més enfora i estan
fent una feina que està donant els seus fruits. Hi ha coses que
van lentes, sí, és cert, però s’estan fent bé les coses, i jo
demanaria a aquests diputats, a tots els diputats, que quan
parlem de turisme parlem des del coneixement i ajudem el
sector turístic, no tirar-nos pedres per tirar pedres. Tots, Sra.
Sansó, tots, perquè el sector turístic, ens agradi o no ens agradi,
és un dels valors més importants, per no dir el més important,
perquè l’economia i tots tirem endavant, i anam per bon camí.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Passam ara a la votació de les
esmenes parcials de la Conselleria de Turisme i Esports. 

En primer lloc volem entendre les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, que ha comentat diferenciar votació o
demanar votació separada de les esmenes 11269 i 11271,
esmenes de MÉS. Ho dic bé?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena 11268...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Correcte.

EL SR. PRESIDENT:

...i llavors haurem de votar la resta de les esmenes. Tenim
aqueixes tres.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, i de la Sra. Font... Aquestes del Grup MÉS, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, del Grup MÉS, i de la Sra. Font tenim l’esmena 10697...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, la votació separada de les dues esmenes.
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EL SR. PRESIDENT:

...i la 10680.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Ho deim bé? Idò passam a votar primer aqueixes esmenes,
que passaríem a votar les esmenes 11269 i 11271 del Grup
MÉS. 

Hauríem d’haver votat primer les del PSOE. Ho feim per
ordre o seguim així? Bé, ja som aquí i ja està, estam amb
aquestes del Grup MÉS, que eren les que estaven separades.
Passam a votar, repetesc, les esmenes 11269 i 11271 del Grup
MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots en contra, 1 vot a favor, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam a l’esmena del Grup MÉS,
també, 11268.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I ara passam a la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I ara, com que hi havia votació diferenciada
també, i ja hem començat amb les del Grup Parlamentari MÉS,
passarem a les esmenes de la Sra. Font i Aguiló. En primer lloc
votarem l’esmena 10697.

Vots a favor?

Vots a favor? Ah, no, clar, estava esperant la Sra. Font.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I passam finalment a l’esmena 10680.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Ara passarem a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. Senyores diputades..., 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:

Idò finalment ens queda la votació de l’esmena del diputat
no adscrit Sr. Pastor i Cabrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò així donam per conclòs el debat número 5, i
passarem al debat número 6, de totalitat. No sé si hi ha d’haver
algun canvi. Sí?, idò tenen 58 segons per fer-lo.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, senyors diputats, per haver fet
aquest canvi de posicions tan ràpid i de manera tan efectiva.

Per tant podem començar el debat número 6, sobretot si fan
el favor de sortir... Sí, però així ja deixam sortir la gent que ha
de sortir, i demanarem si es produeixen substitucions, en primer
lloc, que crec que sí. Començarem per aquest costat d’aquí.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló, Rosa Maria Bauzá.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández, Fernando Rubio.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix Vicent Serra.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch, Santiago Tadeo.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Antoni Camps.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí, Gabriel Barceló.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Lourdes Aguiló.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam al debat, com deia, 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. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
esmena 10845; Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals, esmena 10888; Institut Balear de la
Joventut, 10891; Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears, 10897; Fundació Robert
Graves, 10899; Fundació Teatre Principal d’Inca, 10900;
Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes
Balears, 10902; Consorci per a la Música de les Illes Balears
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma,
10912; Consorci per al Foment d’Infraestructures
Universitàries, 10913; Consorci Institut d’Estudis Baleàrics,
10914; Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears,
10921.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, esmena 11252; Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, 11168;
Institut Balear de la Joventut, 11169.

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Socialista ha presentat
unes esmenes a la totalitat de tota la secció i també de les
fundacions i dels consorcis que estan relacionats, perquè
pensam que no responen a les necessitats actuals de la
comunitat autònoma. No obstant açò nosaltres voldríem ajornar
el debat després de cada una d’elles al plenari, si a vostè li
sembla bé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, correcte. I per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr.
Martí, té la paraula.

EL SR.  MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, el nostre grup es reitera en els termes expressats a cada
una de les esmenes a la totalitat, i també reserva el debat per al
plenari del pressupost. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Com és tradició ens reservam el debat a la totalitat per al Ple
de pressuposts. Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passam 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, en primer lloc, 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:

Igualment, si cap grup no demana votació separada,
passarem a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?, no n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

I ara passarem idò al debat número 7 de globalitat
d’Educació i Universitats, amb les seccions i entitats afins.
Esmenes parcials: per part del Grup Parlamentari Socialista,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al programa
421A, Direcció i serveis generals d’Educació, Cultura i
Universitats, esmenes RGE núm. 10833, 10835, 10938, 10830,
10831, 10832, 10834, 10924, 10925, 10928, 10932, 10934,
10935, 10937, 10939, 10940, 10941, 10963, 10929 i 10930; al
programa 421C, planificació educativa i règim de centres
escolars, la RGE núm. 10843; al programa 421D, innovació i
formació del professorat, les RGE núm. 10838 i 10839; al
programa 422A, d’educació pública, esmena RGE núm. 10933;
al programa 422B, educació concertada i altres ensenyaments,
esmena RGE núm. 10931; al programa 422H, suport al
trilingüisme, esmena RGE núm. 10996; al programa 423A,
beques i ajuts, esmenes RGE núm. 10936, 10964, 10927, 10926,
10942; al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament,
esmenes RGE núm. 11165 i 11166; per part de l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, esmena RGE
núm. 10950.

Per part del Grup Parlamentari MÉS: Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, al programa 000A, nous
programes i nous classificats esmena RGE núm. 11224; al
programa 421A, Direcció i serveis generals d’Educació, Cultura

i Universitats, esmena RGE núm. 11228; al programa 421,
innovació i formació del professorat, esmena RGE núm. 11225;
al programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
les RGE núm. 11226, 11227 i 11244; al programa 421G,
ordenació de la Formació Professional, esmena RGE núm.
11243; al programa 422A, educació pública, esmena RGE núm.
11229; al programa 422B, educació concertada i altres
ensenyaments, esmena RGE núm. 11230; al programa 423A,
beques i ajuts, esmenes RGE núm. 11231, 11232 i 11233; al
programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, esmenes RGE
núm. 11234, 11235 i 11274; al programa 541A, recerca i
desenvolupament tecnològic, la RGE núm. 11236; a l' Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, esmena
RGE núm. 11237.

Per part de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i
Aguiló: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al
programa 421A, direcció i serveis generals d’Educació, Cultura
i Universitats, esmenes RGE núm. 10683, 10685 i 10682; al
programa 421F, política i actuacions en matèria universitària, la
RGE núm. 10700; al programa 421G, ordenació de la Formació
Professional, esmena RGE núm. 10684; a l'Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, esmena RGE
núm. 10696.

Per part del diputat no adscrit Antoni Pastor i Cabrer:
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, la RGE núm.
11186; al programa 421A, Direcció i serveis generals
d’Educació, Cultura i Universitats, esmenes RGE núm. 11084
i 11085; al programa 423A, beques i ajuts, esmenes RGE núm.
11120 i 11121; al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, esmenes RGE núm. 11087, 11113, 11114,
11127 i 11128.

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, senyores i senyors diputats. Els
pressuposts del Govern de les Illes Balears per al 2015 tornen
evidenciar que de prioritzacions o d’autopistes res de res. En
aquests tres anys que portam d’aquest govern i a les portes del
quart pressupost, no es recuperen les retallades contínues que
han anat patint els pressuposts d’educació. El petit augment que
té aquest pressupost d’educació per a l’any 2015, aquest 5,12%
no constitueix un augment real, perquè sense comptar amb el
dèficit que arrossegarem dels pressuposts de 2014, per tant, ja
no queda res, lleves aquest dèficit i no queden per a inversions
en aquesta àrea, ni res de res. 

Per tant, aquestes promeses que es varen fer -vull pensar- en
un primer moment per part de la nova consellera, la Sra. Riera,
res de res, de contractar més professorat, etc. Crec que varen ser
promeses fetes a la lleugera, dir que sorgien d’un
desconeixement en un principi de l’àrea que aquesta nova
consellera s’havia compromès a gestionar. Encara que els diners
per contractar nou personal docent realment no hi són, nosaltres
pensam que sí que hi haurien de ser. I per això feim l’esmena
d’addició RGE núm. 10933, de 7 milions d’euros perquè es
puguin cobrir les necessitats, que efectivament hi seran, de
personal docent. Voldria recordar que així i tot amb aquests 7
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milions encara quedam lluny dels 457 milions que l’any 2010
hi havia per a la partida de personal docent, això sense tenir en
compte que el nombre d’alumnes cada any ha anat creixent. Per
tant, tornam tenir un pressupost de cara al 2015 preocupant i
prou falaguer.

També tenim a la partida 10931 de 3 milions, per fer front
a aquells compromisos adquirits, també òbviament amb els
docents de les escoles concertades. Com exemple del que
significa l’educació per a vostès, quan varen dir que seria
totalment prioritària -i em refereixo òbviament als diputats del
Grup Popular-, es pot mostrar molt clarament per exemple en el
camp de la Formació Professional. De moment encara no tenim
ni un sol alumne que cursi estudis a la modalitat de l’FP dual a
l’illa d’Eivissa, tampoc a Formentera i a Mallorca i a Menorca
es pot dir que tot just s’ha iniciat. Faig referència en aquest cas
en concret, encara que conec perfectament el trasllat que han fet
d’aquesta àrea, òbviament també per no haver d’evidenciar
d’una manera tan clara el fracàs que constitueix l’FP dual. Quan
la crisi colpejava amb més força, tothom parlava pels colzes de
la formació professional; ara que la crisi, diuen -perquè ho
diuen- que va passant, ja ningú no parla de formació
professional, però les necessitats de modernitzar la formació
professional, d’ampliar la seva oferta i d’acabar les
instalAlacions que es van deixar començades, continua,
persisteix. Per tant, d’aquí vénen les esmenes RGE núm. 10835
al centre integrat a Eivissa, també la 10834 per acabar Can
Marines, a veure si després de 4 anys d’estar allà aturada es pot
acabar, perquè donaria sortida a tota la família agrària de
formació professional a Eivissa. 

També hauríem de comptar amb una oferta educativa que
donés sortida a les necessitats del sector turístic, d’aquí ve una
vegada més la 10833 i sí que és una d’aquelles esmenes, com
deien vostès de corta y pega, però corta y pega perquè no hi ha
més remei que haver-ho de fer així un any rere un altre, per
veure si es pren consciència que una indústria en aquest cas
turística de qualitat també implica una formació mínimament en
condicions i de qualitat quant als idiomes. Per tant, a l’Escola
Oficial d’Idiomes d’Eivissa i les 10833 i 10935 quant a
Menorca per a la seva formació d’adults. Les esmenes
tradueixen en quantitats econòmiques la feina que s’ha fet
durant aquest any, ho vàrem dir l’any passat, ho tornam fer
enguany, per tant, no són esmenes que es repeteixen i es
repeteixen, sinó que és la consecució d’una feina feta durant tot
l’any. D’aquí la insistència contínua del nou CEIP Pere Garau
de Son Macià. Totes les iniciatives que hem fet han estat per
marcar el camí a aquest govern sobre quines eren les urgències
reals que hi havia en el camp de l’educació, de la cultura i hem
incidit en una sèrie de punts. 

Però per què hem de fer aquesta feina contínua? Òbviament
perquè és feina de l’oposició, però també perquè ens hem trobat
amb una conselleria que es caracteritza per no planificar, per no
organitzar, per no tenir cap document d’organització ni
planificació i ens ha obligat a fer aquesta feina. Per tant, ahir
mateix en el plenari escoltàvem el president de les Illes Balears
parlar d’un pla integral d’infraestructures, fa tres anys que
parlen d’aquest pla d’infraestructures i no és res més que això,
parlar-ne. I ara a més en diuen integral de llevar a tot un seguit
de CEIP amiant i quatre barreres arquitectòniques. Això no és
un pla integral, això és un petit pla d’inversions amb quatre
obres menors. Si d’això en diuen el Pla integral

d’infraestructures de les Illes Balears estam arreglats, més val
que no en parlin si n’han de parlar en aquest sentit.

També hi ha tota una sèrie d’esmenes que fan referència a
obres necessàries dins l’àmbit de l’educació i que són aquestes
reformes puntuals que hem demanat, com són els terrats de
l’Escola d’Arts i Oficis, la 10831; també òbviament el CEIP de
Can Picafort, el CEIP Alexandre Rosselló, el de Caimari,
l’ampliació de l’IES Joan Ramis a Maó; la primera fase del
CEIP Pere Garau de Son Macià que ja n’hem parlat, etc., o fins
i tot obres bàsiques i elementals que voldríem pensar que algun
dia no hi haurà cap accident, com és la caldera de l’IES Cap de
Llevant, la reconstrucció de bigues i pilars de suport al CEIP
Joan Miró de Palma abans que no caigui, com ha passat al CEIP
La Soletat i la reparació del sostre del CEIP Es Molinar, també
de Palma, que també ja sabem què li ha passat. Per tant, tot això
són obres elementals de manteniment d’aquests centres, que són
bàsiques i s’han de fer. 

També i vull destacar-la, perquè toca que es faci així, perquè
com a mínim els vuit anys que fa que som diputada en aquest
parlament, ja fa vuit anys que la reclamam, i ho dic així a posta
perquè tothom assumeixi la part de responsabilitat, la primera
fase del nou CEIP de Sant Ferran a Formentera. I ho vull dir-ho
ben clar, aquest nou CEIP no sé si fa vuit anys feia falta o no,
però us assegur que al cap de vuit anys fa més falta que mai. Per
tant, tal vegada si ara ens hi posam, passaran quatre o cinc anys
més i tal vegada d’aquí setze anys a Formentera no sabran què
fer, o els duim ja directament els barracons que sobren de
l’escola d’Es Pratet.

Sobre el funcionament de centres també una esmena de 2
milions d'euros, perquè els centres puguin funcionar d’una
manera adequada. S’ha demostrat aquests darrers mesos que no
ocorre, que no està passant i tenen problemes. La prova que
aquest capítol no pot baixar és que els centres en aquests
moments i ja des de fa tres mesos, tornen estar sense cobrar les
aportacions del Govern. Tal vegada des que l’oposició ho està
reclamant, s’intenti fer un esforç perquè aquests centres, si no,
es deterioren i de cada vegada preocupa més la situació en què
es troben.

També vull incidir en una esmena, que és d’aquelles
significatives, i que fa referència a l’Escola d’Adults d’Eivissa
i el seu trasllat a Sa Bodega, que també és important, perquè
implica una adaptació d’aquest CEIP, d'aquest antic CEIP per
tal de poder acollir els estudis d’adults, l’Escola d’Adults
d’Eivissa.

Però bé, ara sí que allò que és més important de tot aquest
pressupost d’educació o la mancança més preocupant de tot el
pressupost d’educació fa referència a aquesta àrea que sempre
és la més oblidada de totes, si això és possible, dins aquest
pressupost que tenim. Em referesc òbviament a tot l’alumnat de
necessitats especials i perquè es puguin atendre aquests alumnes
amb aquestes necessitats tan específiques i tan especials, que és
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on pensam que s’està fallant més i on es creen problemes greus
per manca d’una atenció directa i prioritària en aquest segment
dels alumnes. Per tant, aquí hi ha l’esmena 10838, per a la
creació de la unitat terapèutica educativa a les illes d’Eivissa i
Formentera, o amb el nom que li vulguin donar, perquè ja sé
que ara s’ha canviat el nom. I també és important la 10839,
perquè el servei d’atenció educativa domiciliària es torni
organitzar i torni funcionar a les illes d’Eivissa i de Formentera.

Així mateix també la 10842, la realització d’un programa
per la inclusió dins el món estudiantil de la població romaní
d’Eivissa. S’han abandonat tots els programes i els estudis que
hi havia, i aquests alumnes estan caient en una exclusió social
que és gravíssima, tan greu que fins i tot la policia municipal,
per dir-ho així, del municipi de Vila està dient que ells ja
tampoc no saben què fer, ni com controlar-ho. Per tant, crec que
aquesta deixadesa tendrà com tot, tendrà unes conseqüències
que a la llarga seran difícils de reconduir. És un grup
d’incorporació difícil dins l’àmbit educatiu i amb una situació
de fort risc d’exclusió social. Per treballar amb aquest alumnat
de risc d’exclusió social, també hem afegit a més d’aquesta
específica per a la població romaní, hem afegit també la 10836
per a campanyes de prevenció de l’ús del cànnabis dins la
població escolaritzada obligatòria. I també òbviament la que fa
referència a les aules d’acollida, per intensificar-ho en la mesura
en què es pugui, però també pensam que és absolutament
necessari, per això l’esmena 10843.

I entre les que van dedicades a la franja d’alumnes que
queden en risc de quedar despenjats de l’escolarització o amb
risc d’exclusió social, hi ha les que fan referència a l’àrea de
joventut. És bàsic i fonamental mantenir aquestes petites
inversions dins l’àrea de joventut i que arribin a tots aquests
sectors. Repetesc que les conseqüències a la llarga poden ser
molt nefastes. Recordem que vivim a un territori turístic i que
tot això té unes conseqüències molt negatives damunt allò que
és l’adolescència del sector de la joventut.

Per acabar -ja sé que el president mira el rellotge-, n’hi ha
una que és molt simbòlica, perquè es comencin a fer les tasques
per un pacte per l’educació. Es tracta d’una partida que està
treta, a més a consciència, de la partida que el Govern dedica al
trilingüisme. No deixa de ser una partida simbòlica de 8.000
euros, per tant, més clar que és una partida simbòlica,
impossible; però té l’única finalitat d’evidenciar una voluntat
per part del Govern i del partit que li dóna suport. Vull tornar
dir el que ja els vaig dir l’any passat, que no va tenir cap tipus
d’efecte, però que els països que avancen en educació i arriben
a acords amples, generals i duradors, són aquells que no
apliquen cap programa de cap partit polític en concret, són
aquells que saben arribar a acords i per arribar a acords tothom
ha de renunciar a alguns dels seus principis. 

Per tant, dit això, vull acabar dient que sí, que donarem
suport a les esmenes de MÉS i també a les del dos diputats no
adscrits, el Sr. Pastor i la Sra. Font, perquè òbviament totes elles
formen part del sentit d’aquesta exposició que hem fet. Gràcies,
president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
crec que no faria falta constantment fer referències, com he
sentit en els debats anteriors, d’aquest copy and paste, d’aquest
copiar i aferrar. Clar que sí, és que un pressupost és retallar,
afegir, incorporar a un pressupost base que un té o a un
document inicial que un té. Què són els pressuposts sinó açò? I
per tant, les esmenes seran açò, efectivament, retallar, afegint,
eliminant segons les prioritats, els projectes de cada un dels
grups. Per tant, deixem estar ja aquest argument, perquè em
sembla bastant trist.

I la veritat és que també em sembla molt trist i desconcertant
haver de debatre un pressupost, avui, el pressupost d’una secció
tan important com és educació, que pateix un desordre que fa
esgarrifar, que és caòtic. Ens van prometre una autopista, bé jo
el que sé és que tenim unes obres, encara avui hi ha el cartell de
les obres, sense destí, sense llicència, sense projectes d’obres i
amb un enginyer que ens demostra que no els sap orientar. Per
tant, és difícil parlar d’un pressupost quan tenim una persona al
capdavant que l’ha de gestionar que el primer que hauria de fer
avui, vista la situació caòtica i el descrèdit que genera a la
conselleria, és dimitir, dimitir la consellera i dimitir els
responsables de tot aquest afer lamentable, que el que fa és
generar inestabilitat. 

Tots els experts parlen d’educació i es refereixen a
l’estabilitat normativa i de la gestió. Bé idò, més inestabilitat
que la que ha aportat el Partit Popular a la Conselleria
d’Educació, amb tres consellers i amb la darrera consellera, que
ara sí, ara no, ha "enxufat" un militant del partit, a través de la
llista d’interinatge, és trist i lamentable. Ho sabíem, sabíem que
per al Partit Popular, que utilitza el baléà, "endoll" es diu
"enxufe", ho sabíem, però lamentablement haver-ho de plasmar
en un debat de pressupost és realment trist. Per tant, és
impossible, desvirtua totalment un debat de pressuposts la
situació que viu aquesta conselleria. Així i tot exposaré les
nostres esmenes, les nostres propostes, esperant però que sigui
propostes gestionades per un bon cap, per un bon enginyer, amb
un projecte, amb llicències. per favor, amb llicències, amb
legalitat i no incomplint la legalitat, com reiteradament es fa.

La primera de les nostres esmenes podria estar perfectament
a la secció vinculada a cultura, s’ha inclòs aquí i per tant també
la defensaré aquí. És la referida al programa de política
lingüística, proposem recuperar la política lingüística, una
política que aquest partit, el Partit Popular que governa, ha
oblidat, tot i que forma part del mandat estatutari, i proposam
com a concreció d’aquest retorn a la política lingüística, de
normalització de la nostra llengua pròpia, el retorn a l’Institut
Ramon Llull, una cosa que hauria de ser d’allò més lògic i
normal del món. El Govern espanyol fa el respectiu amb la
llengua castellana a través de l’Institut Cervantes, donant suport
a un institut per difondre, per promoure la llengua castellana i
ho fa en colAlaboració amb la resta de territoris de parla
castellana. 
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Que sí que existeixen els territoris de parla catalana, encara
que aquest parlament va aprovar que no existien els territoris de
parla catalana, referint-se a Països Catalans, sí que existeixen
els països castellans, els països, els territoris de parla castellana,
curiosament, existeixen i el Govern espanyol els dóna un
substanciós, substanciós suport econòmic. Bé, nosaltres creim
que aquest govern, en resposta, donant compliment a l’Estatut,
hauria d’assumir la política lingüística i retornar a l’Institut
Ramon Llull, perquè és obligació del Govern -com deia-
complir el mandat estatutari, però també hauria de ser una
obligació d’aquest govern estimar la llengua pròpia, protegir-la,
utilitzar-la i prendre decisions que la promoguin.

En segon lloc presentam diverses esmenes relacionades amb
la formació professional. Se’ns va dir des de principis d’aquesta
legislatura que aquest seria un dels grans objectius. Bé idò,
aquest gran objectiu es troba a dia d’avui en el darrer curs
escolar en què molts d’alumnes no han pogut accedir a la
formació, a un curs de formació professional. I a més a més,
queden penjades moltes qüestions encara avui relacionades amb
aquest àmbit de formació reglada. Quins? Per exemple
mantenim la incertesa d’allò que la LOMQE estableix, que és
que només es garanteix la gratuïtat a la formació professional
bàsica. Ahir ho denunciava la Xarxa per la inclusió social, més
de 450 alumnes de les Illes Balears encara esperen que la
conselleria aprovi els programes de formació professional
bàsica, dirigida als grups més vulnerables, una formació que és
bàsica, fonamental i que substituir els anteriors PQPI, i en
aquest cas, tot i estar a desembre, encara es manté aquesta
incertesa. La formació professional necessita un suport i suport
vol dir feina i vol dir també recursos. Nosaltres proposam
incrementar les places de formació professional.

Per altra banda és clar que no podrem tirar endavant cap
projecte de millora de l’educació si no comptam amb els
professionals de l’educació, amb els docents. I en aquest sentit
creim que cal incrementar les mesures de formació del
professorat, formació molt més diversificada que la que ha
tingut aquests darrers anys, que abasti temes lingüístics, però
també temes de didàctica, de pedagogia, de metodologia, una
qüestió que els anys anteriors per a aquest govern havia estat un
dels grans objectius, perquè per ensenyar s’ha de saber
ensenyar, no només s’ha de saber la matèria que es vol
transmetre, per tant, es requereix formació permanent del
professorat.

Quant a l’àmbit universitari, a part d’insistir que s’assumeixi
la responsabilitat en relació a la UNED i desvincular-la dels
consells insulars, creim que s’ha d’incrementar l’aportació a la
UIB, la Universitat de les Illes Balears, en direcció a recuperar
l’assignació que tenia el 2010, perquè en aquests moments la
Universitat de les Illes Balears la veritat és que està fent un
esforç molt important per poder mantenir el seu nivell d’oferta,
amb moltes dificultats i és fonamental que pugui recuperar
l’activitat i el dinamisme que tenia l’any 2010. Per açò fan falta
també recursos.

Presentam també esmena per recuperar el nivell de suport
del Govern als estudiants que s’han de desplaçar fora de l’illa de
residència per continuar la seva formació via les convocatòries
d’ajuts. Val la pensa dir que la nostra esmena aporta, proposa
incrementar en 337.320 euros, una quantitat que surt, que és
molt precisa, molt concreta, que surt de voler assolir el nivell
dels recursos que la comunitat autònoma destinava l’any 2010
i l’any 2012 també. L’any 2010 es destinaven 600.000 euros a
aquesta convocatòria d’ajuts; l’any 2012, 630.000; l’any 2013,
200.000; l’any 2014, 223.000; l’any 2015, 262.000. Nosaltres
proposam afegir-hi 337.000 per assolir el nivell que tenia -com
deia- els anys 2010 i 2012. En cas contrari ens trobam amb
polítiques tan lamentables com les que alguns consells insulars
duen a terme, que és que els estudiants de Menorca, d’Eivissa
i de Formentera pateixen la insularitat i ara es pretén que, a més
a més, la paguin, que amb els recursos que gestionin els consells
insulars aportin per compensar els desplaçaments dels estudiants
universitaris. Idò no, la competència en educació és del Govern
i qui ha d’aportar els recursos per compensar els costos de la
insularitat és el Govern, no els consells insulars. Si ho fan els
consells insulars és precisament per la manca de recursos que
aporta el Govern.

Lògicament presentam esmenes per assolir a nivell de
personal dels recursos destinats als docents i recuperar el nivell
quant a complements que tenien fa quatre anys. Entre altres
coses perquè el Pla d’estabilitat que justificava totes aquestes
retallades acabava el 2014. Per tant, per al pressupost de 2015,
el compromís del Govern una altra vegada abandonat, era
recuperar, encara que fos lentament, recuperar la normalitat que
teníem el 2010. Idò cap passa en direcció a aquesta normalitat,
cap ni una, ni complement referit a caps de departament, ni de
tutoria, ni referit als sexennis, res, cap passa endavant. En
aquest sentit creim que hi haurien de ser i el que ens trobam són
recursos insuficients fins i tot per donar compliment als acords
de les meses de negociació, tant de l’escola pública, com de
l’escola concertada. I tal vegada fins i tot seria més cridaner
encara l’incompliment dels acords de la mesa de l’escola
concertada, que no recull ni tan sols el compliment de la paga
d’aquell quasi 25% de la paga extra de desembre de 2012, no hi
són els recursos, i si hi són, per favor diguin clarament on són,
si són a Hisenda diguin clarament a quina partida hi són. No hi
són i no hi són entre altres coses perquè el Govern no sap o el
Govern oblida que el procediment per quantificar la paga extra
de l’escola concertada no funciona igual que el de l’escola
pública...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, hauria d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, vaig acabant, els recursos no són precisament els
mateixos. M’agradaria que el Govern, o el Grup Popular que li
dóna suport, resolgués aquesta qüestió al nostre grup, als grups
de l’oposició i també als sindicats i al professorat de la
concertada.
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I per anar acabant, podria referir-me a alguna més que també
em semblen molt importants, però pel temps que tenc em
referiré a la més urgent i fonamental i és la que es refereix a les
obres. És cert que el manteniment, aquell no vinculat al
manteniment dels ajuntaments, sinó el manteniment que suposa
mantenir les infraestructures en condicions per poder exercir la
tasca docent, no m’estic referint a pintar, llevar un escaló o
canviar una finestra, sinó a un altre tipus de manteniment, el que
li correspon al Govern ha estat un dèficit durant aquest anys. I
avui ho pagam, ho pagam en situacions de perill, situacions tan
lamentables com la que s’hagi de fer classe en els passadissos
d’un centre escolar. I açò s’ha d’acabar ja. I a part de recursos,
açò requereix planificació.

I acab amb el que deia al principi, sembla molt difícil que la
persona que en aquests moments dirigeix la conselleria tengui
capacitat de planificar. No hi ha recursos i sense recursos és
difícil planificar, però amb els pocs recursos, ni d'açò crec que
sigui capaç. En qualsevol cas és imprescindible, i si no són a la
Conselleria d’Educació s’hauran d’agafar del fons de
contingència, previst per a emergències, perquè estam en una
situació d’emergències, doncs els recursos del fons de
contingència hauran de ser per a emergències, i les escoles estan
en estat d’emergència.

Esper per tant que en aquest sentit, el Grup Popular i el
Govern prenguin nota i donin resposta de forma urgent a
aquestes necessitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per a la defensa conjunta de les esmenes
de la diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló, té la paraula per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Moltes gràcies. De forma breu, pas a mantenir les sis
esmenes presentades a la secció 13 Educació i Universitats i que
es referiran especialment a l’illa de Formentera.

Començaré per la RGE núm. 10683, que pretén millorar
amb la proposta d’ampliació necessària de quatre aules a l’IES
Marc Ferrer, una demanda que ja esdevé ineludible en matèria
d’infraestructures educatives a l’únic institut de l’illa.

L’esmena RGE núm. 10684, una esmena que pretén millorar
l’oferta educativa a nivell de formació professional a
Formentera, una formació professional que els he de dir, que
després d’anys del seu govern, s’ha vist relegada de forma
testimonial a l’illa.

L’esmena RGE núm. 10686 vol donar resposta, té per
objectiu respondre a les demandes en matèria d’educació
musical, ampliant l’aula de Formentera d’especialitats musicals.

Una altra esmena, la RGE núm. 10700, presentada amb la
finalitat de garantir ajudes per al desplaçament d’universitaris;
mirau, a ningú no se li pot escapar que tots els estudiants han de
poder accedir a aquestes ajudes, a ningú, però el fet innegable
de la triple insularitat que han d’afrontar les famílies i els
mateixos estudiants, fa que especialment els estudiants de
Formentera hagin de suportar un sobrecost pel fet de residir a
l’illa menor. I per tant, l’aprovació d’aquesta esmena palAliaria
aquest punt de desigualtat entre estudiants de les altres illes. 

L’esmena RGE núm. 10682 fa referència a l’inici de la
construcció del Museu de Formentera, una demanda ja històrica
i un clar incompliment de la Llei de patrimoni històric de les
Illes Balears. Vostès han esborrat, literalment han esborrat, ja ho
varen en els pressuposts de 2013 i 2014 qualsevol intenció de
mantenir viu aquest projecte, demostrant la seva nulAla voluntat
política per emprar aquest projecte. Vostès tornen repetir el seu
missatge, que no és altre que l’incompliment de la Llei de
patrimoni històric i la seva nulAla implicació en matèria cultural
a Formentera.

I, per últim, l’esmena RGE núm. 10696, que fa referència a
l’inici de la nova escola de dues línies de Sant Ferran, que
pretén garantir i quantificar una partida suficient per a l’inici
d’aquest projecte. El Govern té a disposició el terreny des de fa
més de dos anys. Ara els he de demanar la voluntat política
necessària, que tenguin la voluntat política necessària  perquè
aquest projecte per a vostès sigui una prioritat, perquè jo ja els
assegur que per a la comunitat educativa de Formentera ho és,
ho és de forma clara i evident. Ara i segons la resposta que
vostès em donin, sabrem si també és una prioritat per a vostès.

Aquestes esmenes són presentades a la secció 13 i els don ja
per defensades i guardaré el debat per a la setmana que ve en el
debat del plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per a la defensa conjunta de les
esmenes del diputat no adscrit Sr. Pastor i Cabrer té la paraula
per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies Sr. President. També d’una manera breu,
perquè guardarem la majoria d’esmenes per al debat en el
plenari, sí que m’agradaria parlar de forma genèrica del motiu
de presentar les esmenes en aquesta secció.

La veritat és que una llàstima que en els moments que
vivim, en els dies que estam, a final d’any que habitualment se
sol parlar de pressuposts, parlar de quines seran les prioritats i
quina serà l’acció de govern durant l’exercici que ve, avui no
haguem de parlar de xifres o d’infraestructures, sinó que parlem
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una vegada més de situacions que es produeixen dins la
Conselleria d’Educació. Jo crec que ha estat un denominador
comú aquesta legislatura, que més que intentar arribar a acords
o intentar cercar solucions per a aquest sector i sobretot per a
una part tan important de l’acció de govern com és l’educació,
no haguem pogut parlar mai d’aquest tema, sinó que sempre
hem hagut de parlar de conflictes.

La veritat és que entenent les dificultats que ha tengut el
Govern a l’hora de pressupostar, sobretot per la situació
econòmica i per moltes de coses que vénen d’enrere, els retalls
en educació jo crec que mai no són bons, ens hem fixat més en
complir les xifres de dèficit, que realment dedicar aquests
recursos que eren necessaris, sobretot per intentar mantenir allò
que era un sector vital per a la nostra comunitat. Ara es
presumeix que de cara a l’any que ve hi ha doblers a la partida
de l’IBISEC, però que són del tot insuficients per les necessitats
que tenen els centres escolars de la nostra comunitat, no només
per a aquells que necessiten molta d’obra, sinó per a aquells que
necessiten una escola nova. Són totalment insuficients i
nosaltres pensam que s’haurien de destinar molts més recursos
dels que s’hi destinen, un toc de manera general: Son Macià,
Porreres, Caimari..., moltes escoles on hi havia un compromís
del Govern de fer la primera fase d’aquestes escoles, a dia
d’avui ni tan sols estan pressupostades.

Notam com en anys anteriors, que la quantia que es destina
a educació és del tot insuficient, no només perquè pensam que
faltaran recursos, sinó perquè quan un mira les liquidacions de
pressuposts anteriors se n'adona que realment a final d’any s’hi
hauran de destinar molts més recursos. Per tant, nosaltres
pensam que d’una forma seriosa s’haurien de destinar de
manera inicial aquests recursos que després faran falta.

Coincidim amb alguna esmena, en aquest cas del Grup
Parlamentari MÉS, com la de tornar formar part de l’Institut
Ramon Llull. I si és un motiu econòmic, com a mínim de la seva
fundació. Ens consta de primera mà que així com els arguments
del Govern deien que eren motius econòmics, són totalment
falsos. La Fundació Ramon Llull s’ha posat en contacte amb el
Govern i els ha dit que no era un problema econòmic i que si era
un problema econòmic que podia tornar entrar i ja discutirien el
tema econòmic, i el Govern ho ha fet per motius purament
polítics.

Hi ha dos temes que pens que són d’importància, un és el
manteniment de les escoletes d’educació infantil, primària.
Pensam que els ajuntaments que a dia d’avui les mantenen, no
tenen els recursos suficients perquè hi ha moltes escoles que són
velles, moltes escoles que més un simple manteniment,
necessiten molt més que això. Aleshores els ajuntaments s’han
de fer càrrec any rere any del manteniment d’aquestes escoles
i cada any és més complicat, difícil i costós, perquè cada any
mantenir un colAlegi que ja té un seguit d’anys, cada any costa
més doblers.

Exactament igual passa a les escoles de música, no són
competència municipal, jo crec que haurien de ser competència
en aquest cas del Govern. Però a dia d’avui el que reben
pràcticament és res i s’han de mantenir amb recursos propis.

Per tant, en base a tot això nosaltres mantendríem totes
aquestes esmenes i ens reservaríem un debat més ample en el
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en 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:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Popular pensam que no ha estat fàcil la
presentació d’esmenes per part dels grups de l’oposició, perquè
en el projecte de pressuposts per a 2015, s’evidencia que una de
les àrees prioritàries per a aquest Govern és precisament l’àrea
d’educació. Ara bé, lamentam el to i el sentit de les
intervencions dels grups de l’oposició, salvant el to del Sr.
Pastor, que li vull agrair el to constructiu en el seu primer torn
d’intervencions.

Per a l’any que ve la Conselleria d’Educació comptarà amb
39 milions més, o sigui un increment d’un 5,12%, justament
amb Salut i Serveis Socials és de les àrees que més augmenten
per a 2015. 

Ara bé, després de sentir alguns portaveus parlant que només
s’han fet retallades i falses promeses, jo voldria recordar -i avui
no volia sortir de l’estricte debat d’esmenes- com ens vàrem
trobar els comptes d’aquesta comunitat, allò sí que varen ser
promeses sense complir, deixar de pagar l’assignació als centres
i sense sous per pagar les nòmines i no parlem de dos plans
d’infraestructures educatives sense complir. La legislatura
passada sí que va ser una autopista, però a l’infern de
l’impagament, una legislatura no bastarà per resoldre tot el que
va quedar pendent, 14 milions d’euros en factures impagades
dins un calaix de l’IBISEC, sense pressupost. I després ens
acusen que hi ha necessitats? I és clar que hi ha necessitats, però
també s’han de pagar!

Però bé, centrant el debat, Sr. President, ja és tot un clàssic
d’aquest debat de pressupostos presentar tot un seguit
d’esmenes que demanen nous centres educatius i tot un seguit
de millores i reformes de la xarxa de centres educatius de totes
les Illes Balears, és molt comprensible el paper que han de dur
els grups parlamentaris quan són a l’oposició, i el meu grup
comparteix plenament que encara queden moltes mancances per
solucionar en matèria d’infraestructures educatives, però, com
ja saben vostès fer un pressupostos és prioritzar les inversions,
però sempre amb recursos disponibles.

Ens consta que l’equip de la Conselleria d’Educació coneix
de primera mà quines són les necessitats quant a millores i
reformes dels centres educatius, per això es prioritzaran
globalment les millores, reformes i construcció de nous centres
en base a variables d’urgència i de necessitats d’escolarització,
tal i com s’ha fet fins ara.
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Per altra banda, ja hi ha partides, una partida concretament
que s’ha vist incrementada per fer front a les diferents despeses
de mobiliari i material didàctic i per tant, no és necessari
acceptar les esmenes que van en aquest sentit, igual que ja hi ha
partides destinades a fer front als aspectes d’atenció a la
diversitat.

El projecte de pressupostos per a l’any que ve també té en
compte altres necessitats com les que cobria la Unitat
Terapèutica Educativa. I quant al Servei d’Atenció Educativa
Domiciliària no és necessària l’esmena que es proposa perquè
aquest servei atén correctament totes les demandes, de fet, no
existeixen demandes pendents d’atendre, segons les darreres
informacions de la pròpia Conselleria d’Educació.

Quant a compromisos adquirits amb els docents de les
escoles concertades o més dotació de personal docent, no és
possible llevar recursos destinats a pagament de deute públic per
dotar de més personal docent, tal i com vostès proposen, però sí
que la consellera d’Educació ja va anunciar la garantia que
aquests recursos hi són per al personal docent a la seva
compareixença.

També proposen afectar una partida per al pacte per
l’educació. Ja està bé... si els torna interessar aquest tema,
sobretot després de deixar penjada la comissió parlamentària
sobre un pacte per l’educació.

Quant a fer front a les necessitats i funcionament de centres
escolars, ja hi ha una partida que a més ha augmentat, igual que
ha augmentat la partida destinada a beques de menjador. Els
pressupostos 2015 ja contemplen partides corresponents per a
ajudes de llibres de text i transport escolar. 

L’esmena de crear un programa de política lingüística i
tornar al Ramon Llull, és evident que el Grup Parlamentari
Popular no hi està d’acord, simplement perquè ja hi ha una
Direcció General de Cultura que té aquestes competències, a
més de l’Institut d’Estudis Baleàrics... fa una gran tasca de
projecció i difusió de la nostra cultura i de la nostra llengua, tot
això evitant duplicitats.

Quant a formació professional, hi ha una dotació de places
adequada a l’oferta formativa existent i l’augment de pressupost
per reforçar les mesures de formació al professorat ja està
prevista. Per cert, que a l’anterior legislatura, se’n recorden?, la
Sra. Galmés va deixar 1.700 alumnes de formació professional
al carrer i el Sr. Llinàs va deixar 3.000 alumnes de formació
professional al carrer.

(Remor de veus)

I en aquesta legislatura... -sí, ja poden rumiar, sí-, i en
aquesta legislatura s’han incrementat les places, per tant, estam
molt contents, ens alegra molt que ara per a vostès torni ser
important la formació professional.

La UNED, un altre clàssic d’aquest debat. El Govern no té
previst assumir la responsabilitat perquè ja, com hem debatut
moltes vegades dins aquesta comissió i també dins al plenari, la
UNED és un organisme de titularitat estatal, a més, si el Govern
volgués assumir aquesta responsabilitat ja poden pensar que

amb els 1.000 euros simbòlics ni s’aproxima a les aportacions
que fan els consells insulars al patronat de la UNED. 

Quant a la Universitat de les Illes Balears els pressuposts del
2015 augmenten en la dotació de la Universitat de les Illes
Balears. I els estudiants que s’han de desplaçar fora per estudiar
també està coberta, per cert, ajudes per a desplaçaments dels
universitaris que es varen deixar de pagar a l’anterior
legislatura, aquesta legislatura s’han tornat a recuperar aquestes
ajudes.

Sobre l’IOC, any rere anys l’oferta d’FP a distància a
Balears ha anat creixent, no només en la formació a distància
que s’ofereix a Catalunya, des del meu grup pensam que
l’alumnat és lliure de triar a quina comunitat autònoma vol
cursar els seus estudis a distància.

També es proposa donar suport per al manteniment
d’escoletes, però a càrrec de donar de baixa una partida
necessària per a altres pagaments que també són necessaris i
precisament fa uns dies podíem veure la notícia que Educació
destina 226.000 euros a centres d’infantil i guardaries públiques
per al seu sosteniment.

Quant a les escoles de música, per desgràcia també s’ha de
prioritzar i s’ha de donar preferència a altres prioritats. De fet,
quant a beques i ajuts en matèria educativa s’ha incrementat la
partida pressupostària igual que la partida per cobrir les
despeses dels centres escolars. 

Per tot això, en principi no donarem suport a les esmenes ni
del Grup Socialista ni a les esmenes del Grup MÉS.

Respecte a les esmenes dels diputats no adscrits, tampoc no
tindran el suport del Grup Popular. Quant a noves
infraestructures educatives, com ja he dit abans, es prioritzaran
globalment d’acord amb variables d’urgència i de necessitats i
precisament, parlant d’urgència, el Museu de Formentera, un
altre clàssic d’aquest debat en tema de pressupostos, és de sobre
conegut, no és un argument nou que, atesa la conjuntura
econòmica, no és una inversió prioritària, és una pena, perquè
Formentera mereix una inversió com aquesta, però abans hi ha
altres necessitats més urgents. Ara, també he de dir a la
diputada, la Sra. Rosselló, que tampoc no va ser una prioritat
per a l’anterior govern. Ja parlàvem d’aquest museu fa tres
legislatures.

Passa un poc el mateix amb el teatre de Manacor quant a
priorització d’inversions amb la conjuntura econòmica, a més
el teatre de Manacor, que està adscrit a l’ajuntament, pot cercar
tramitar una ajuda mitjançant convocatòria pública, en canvi,
reformar aquelles escoles amb uralita sí que és una prioritat
anunciada en diverses ocasions pel Govern i a més contemplat
al Pla integral d’infraestructures educatives. Quant a complir
acords amb els sindicats, ja està cobert en diferents partides
pressupostàries del projecte de pressupostos per a l’any 2015. 
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Per tant i ja per acabar, des del Grup Parlamentari Popular
mantenim el sentit negatiu del vot de les esmenes presentades
pels diferents grups.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

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:

Sí, gràcies, president. Vull matisar una de les esmenes que
ha presentat el Grup Socialista que fa referència al Teatre del
Born de Ciutadella, que per qüestió de temps abans no hi he
pogut fer referència, però pens que és important que se’n parli.
És una esmena que es fa a la secció de l’IBISEC i es fa
senzillament perquè d’aquells 4 milions que el ministeri havia
pressupostat, se’n gasten aquells 3. Tot això implica tota una
sèrie de deficiències en les obres i que, per tant, aquestes
deficiències ara s’han d’arreglar, vull dir, són unes deficiències
que la pròpia consellera va reconèixer en comissió, però sí que
trobam que la partida que s’hi destina no és suficient per a les
mateixes deficiències que es varen parlar en aquesta comissió,
d’aquí ve l’esmena de 400.000 euros, per tant, en deficiències,
òbviament, i equipaments que són necessaris perquè aquesta
infraestructura es pugui posar en funcionament.

Dit això, crec que tornar a incidir en les esmenes que hem
presentat. Crec que són poques les esmenes, n’hauríem pogut
presentar moltes més, però ens hem basat en allò que és
imprescindible i la portaveu del PP que pensi que no ens hem
extralimitat ni tiram cap casa per la finestra ni feim cap desastre
quant a les esmenes que hem presentat.

Crec que exigir que el pressupost d’Educació augmenti més
d’aquest 5% és necessari, no... i que ja en fer el darrer
pressupost, pens que és com a trist, com a patètic, com a
lamentable que encara ens recordin allò que es va trobar el
primer any, aquelles factures, tot podríem fer el mateix i aquests
grups de l’oposició també podrien començar..., no sé quines
factures varen treure, per tant, és d’un patetisme realment trist.

Vull recordar que les esmenes que hem presentat incideixen
en tres àrees, que són les tres àrees en què -li torn a repetir- hem
treballat tot l’any, que és fruit d’un esforç de tot un any, no
venim aquí com ve, possiblement altra gent que de cop i volta
apareix a aquesta comissió sense saber per què. Les tres àrees
són: la de personal docent, la mateixa consellera ho ha
reconegut, no hi arribam així com hi arribam; la segona partida
bàsica i la segona àrea bàsica l’exclusió social, és diferent
l’exclusió social que hi ha ara de la que hi havia fa quatre anys,
per tant, és un àrea que s’ha d’ampliar perquè la situació social
i econòmica ha canviat, per tant, o volem que l’àrea d’exclusió
social, que en aquestes illes ja és prou gran, s’ampliï o bé fem
alguna cosa perquè no passi, si no, passarà, per tant, és la
segona àrea bàsica, i són quatre esmenes d’aquelles elementals.
I òbviament la manca d’infraestructures i el deteriorament dels
centres i aquí deixi’m dir-li una cosa: no repetim

infraestructures ni repartim ni repetim res, si aquí s’hagués dut
un mapa d’infraestructures, només que hagués estat l’esquema
com es va dur en la legislatura passada, que va servir de guió
per dir per què hem de fer l’escola de Bunyola o de Campos i no
la de Son Macià, per què?, amb quins criteris fan aquestes
coses? Per què s’ha de fer l’escola de Bunyola o la de Campos
i no la de Sant Ferran de Formentera?, per què? Si no duim un
document que es negociï, que es pacti, amb uns criteris de
priorització anirem sempre perduts. 

És això l’organització, és això la gestió, no és llevar la
uralita de les escoles, -òbviament que s’ha de llevar, i que s’han
de llevar totes les barreres arquitectòniques, òbviament-, però
després, per què s’ha de fer el gimnàs a Menorca i no a Can
Cantó d’Eivissa, que no en té?, m’explic? Vull dir, gestionar,
organitzar, planificar és això. Per tant, intentem entre tots fer un
document de les necessitats reals que hi ha i, d’acord a això,
acordem-ho i prioritzem-ho, no vol dir que totes les obres
s’hagin de fer el 2015, però se’n poden organitzar per al 2015,
per al 2016, per al 2017, per al 2018, per a quan sigui necessari
i no d’aquesta manera, però bé...

Senzillament, i ho dic al partit del Govern, al Partit Popular,
que s’ho pensin, que facin un esforç de creure’s aquelles
paraules que vostès mateixos deien al principi d’aquesta
legislatura quan parlaven que s’havia de prioritzar l’educació.
És un element -i ho hem dit tots i ho repetim, però no sé qui
s’ho creu- que és bàsic i fonamental per al futur de qualsevol
país, de qualsevol comunitat i que sense una educació amb uns
mínims de qualitat aquest futur no queda mai ben garantit, que
deixin de ser paraules que es repeteixen i que passin a tenir un
sentit per a tothom.

Ara per acabar aquesta intervenció, també els deman,
senyores i senyors diputats del PP, que la qüestió del pacte per
l’educació la pensin ben seriosament, no val allò de dir que
vostès varen deixar-ho..., aquestes coses, no, no val, perquè és
clar que vàrem deixar-ho, perquè es tiraven endavant tota una
sèrie de decrets i de normes i de resolucions sense comptar amb
ningú, per tant, és normal que es deixi, si no s’hauria fet el
paper del babau també, i també fins aquí un no hi arriba.

Però vaig dir pocs dies a un acte davant els diferents sectors
del món educatiu que el pacte per l’educació requereix de totes
les parts i com que ho vaig dir en aquest aspecte, que eren
bàsicament sindicats, ho torn a dir a vostès: no es pot fer un
pacte amb vostès mateixos... perquè els pactes no es fan amb un
mateix. Un pacte s’ha de fer amb tots aquells que no pensen
exactament com vostès, perquè hi hagi un pacte, si no, no és un
pacte.

Per tant, pens que aquest pacte per l’educació hauria de ser
un marc que definís el futur model educatiu de les Illes Balears,
que seria molt lamentable que no ho sabéssim avançar i que
aquesta és una qüestió que entre tots hauríem de posar-hi..., però
de totes les parts, per fer-ho tirar endavant. Crec que és
fonamental, però... a veure si a força de repetir-ho alguna cosa
va quedant.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, vull agrair el
suport dels diferents grups a les nostres esmenes, dir que
donarem suport a totes i cadascuna de les esmenes presentades
a aquesta secció pel Grup Socialista i els diputats no adscrits el
Sr. Pastor i la Sra. Font. I lamentar que el partit del no, el Partit
Popular, no doni suport a cap ni una de les esmenes de cap dels
grups aquí presents, excepte les seves que ja estan incorporades
i són tan constructives com aquella que fa una transferència
d’una partida en comunicació per incrementar les necessitats en
comunicació als ciutadans de la Conselleria d’Educació.
Aquestes són les esmenes que fa el Partit Popular, incrementar
recursos per a campanyes de comunicació.

Insistesc: no deu ser que el 2015 hi ha eleccions? No deu ser
que vol comunicar tot allò que no ha fet i necessita transmetre-
ho amb recursos públics? Aquestes són les esmenes del Partit
Popular.

Però bé, continuem parlant de la conselleria en obres, una
conselleria que té abandonada la formació professional. Li torn
dir: no han aprovat els plans de formació professional bàsica i
els centres i els docents i els alumnes esperen.

No tenen cap intenció de recuperar els convenis, per
exemple, entre la Conselleria d’Educació i l’Institut Obert de
Catalunya, sí?, o amb qualsevol altre institut que permeti, que
faciliti als estudiants d’aquestes illes que volen estudiar
formació professional on line, que puguin dur a terme els
exàmens aquí, a les mateixes illes a través de convenis de
colAlaboració, amb l’Institut Obert de Catalunya o amb l’institut
que sigui de qualsevol altra comunitat autònoma. I no ens
venguin ara a dir “nosaltres respectam la llibertat dels alumnes”,
és que res més faltaria! Què discutim? Discutim de facilitar als
alumnes poder accedir a la formació professional i poder cursar,
fer els exàmens aquí a través de convenis de colAlaboració com
existien el 2010, això és el que proposam i a açò vostès diuen
que no.

Veim que totes les propostes relacionades amb educació i
que afecten també els ajuntaments mereixen el menyspreu
absolut del Grup popular, ho veim amb les escoles de musica o
amb les escoles infantils, amb aportacions que són clarament
insuficients i, a més a més, es contradiuen amb allò que cada dia
en aquest parlament hem sentit en relació amb la llei Montoro.

Però, no ens deien vostès a través de la llei Montoro que era
una gran llei perquè aclaria el marc competencial de cadascuna
de les administracions i evitava duplicitats? No era açò que
havia sentit jo aquí moltes vegades? Bé, idò vostès presenten
convocatòries que de facto reconeixen la competència dels
ajuntaments en escoles de música i en escoles infantils quan els
fan convocatòries perquè puguin dur a terme aquestes tasques.
Expliquin-se, m’agradaria que m’explicassin aquest marc
competencial que tant han pregonat i que ara incompleixen amb
aquest pressupost. On és aquest aclariment de les competències
i aquest evitar duplicitats?

És clar que volem que els ajuntaments es puguin implicar -
com han fet- en les escoles infantils i en les escoles de música,
i el que volem és que el Govern sigui al seu costat i els aporti
recursos, però en canvi, en lloc de tenir aquesta actitud, l’actitud
del Govern és -com s’ha expressat- la que fa per exemple amb
el Teatre del Born de Ciutadella, que és insultant, és
autènticament insultant, dir que el Govern aportarà 400.000
euros -anunci polític, perquè explicitat no, damunt el pressupost,
400.000 euros-, que ho farà amb un plurianual, que ho farà a
través de l’IBISEC, a través d’un conveni amb l’ajuntament és
dir-li a l’ajuntament: “miri, ajuntament, vostè aporti els recursos
i nosaltres cada any durant quatre anys li donarem 100.000
euros”. Però de veritat que el respecte, el menyspreu als
ajuntaments amb les seves responsabilitats i amb les seves
tasques en relació amb la cultura i amb l’educació és total i
absoluta! Com pot el Govern conveniar amb un ajuntament i
dir-li que ho avanci ell - com ho fa en educació, per cert, però
bé, ara no és el cas, el cas concret del Teatre del Born- i dir-li
que li pagarà en quatre anys, cada any 100.000 euros?

A més, a més, quan recursos el Partit Popular, el Grup
Popular, aquest govern en té per allò que vol, perquè el
president ha hagut d’incrementar -encara no he sentit
l’explicació- en 1 milió d’euros -en 1 milió d’euros!- la seva
partida de comunicació institucional, la del president; del 2014
al 2015 en 1 milió d’euros! Expliqui'm què farà el president
Bauzá amb 1 milió d’euros dins el 2015, 1 milió, què farà amb
1 milió d’euros? Què farà, es pagarà la campanya electoral amb
els recursos de tots? Què farà, açò? Bé, no m’estranyaria quan
veim les partides que utilitza i les esmenes que fa el Partit
Popular, que les úniques esmenes que presenten són per
incrementar la comunicació institucional. Vaja, i comunicació.

Quant al transport dels estudiants, bé, deute; mirin, sempre
la referència, el recurs fàcil és l’herència. És que hem de parlar
de l’herència...?, no, no, de l’herència dels lladres del govern del
Partit Popular president pel Sr. Matas?, lladres del Partit
Popular del Sr. Matas. Què hem de parlar, de les infraestructures
silencioses del Sr. Matas? On és la dessaladora de Menorca que
no treu ni una gota d’aigua? Aquestes eren les infraestructures
silencioses del Partit Popular, aquestes eren, que no treuen ni un
gota d’aigua i van costar milions i milions d’euros. Hem de fer
referència a aquestes herències? No, el que hem de fer és
assumir les responsabilitats. Un govern ha de donar respostes en
la situació en què es trobi i punt, i punt!, i respondre i resoldre
la situació en què es trobi, amb dèficits que vindran dels anys
anteriors, dels quatre anteriors, i dels vuit anteriors, i dels dotze
i així, i punt. Açò és el que ha de fer i no excusar-se en
l’herència per no respondre, no donar resposta als ciutadans.
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I acab. M’agradaria que educació fos una àrea, una secció en
construcció; ara és una secció en obres, i serà permanentment
una secció en obres mentre aquest govern no sigui capaç de
posar ordre a una àrea com és aquesta, i per començar
lamentablement en tan poc temps hem de reiterar la dimissió,
demanar la dimissió de la consellera d’Educació, la Sra. Riera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President, de forma breu. Ens han dit que el
Museu de Formentera és un clàssic en aquest debat. Jo afegiria
que lamentablement continua essent un clàssic per la nulAla
voluntat d’iniciar aquest projecte. Miri, nosaltres podem
entendre que una vegada més Formentera hagi d’esperar, ho
podem entendre, però el que no entenem sota cap punt de vista
és que vostès, perquè han estat vostès l’únic govern que ho ha
fet, hagin estat vostès que hagin esborrat, literalment esborrat,
qualsevol intenció de mantenir viu aquest projecte, vostès. Ni
tan sols una partida en una fase inicial que no comporti una
despesa significativa i per tant assumible per a aquest govern,
vostès, l’únic govern que ho ha fet.

Dit això diré que la votació en contra del Partit Popular que
ens ha comunicat la Sra. Torres no ens causa absolutament cap
sorpresa, està en la seva línia habitual, la línia habitual del no.
Vostès estan instalAlats en la seva tònica, que ja es manté durant
tota aquesta legislatura. Continuam lamentant la poca, la nulAla
implicació i voluntat política de la menor de les Illes, i esperam
que d’avui al ple vostès puguin reconsiderar almanco alguna de
les esmenes presentades. 

Hi ha un pregunta que voldria fer, perquè crec que avui
d’aquí hauria de sortir amb una resposta molt clara; és una
pregunta molt senzilla: sí o no pensen iniciar l’escola de Sant
Ferran a Formentera?, sí o no? La resposta és molt fàcil. Crec
que la comunitat educativa de l’illa necessita aquesta resposta,
i estam esperant el seu sí o el seu no. Mirin, no s’amaguin
darrere la dialèctica parlamentària, els ho pos fàcil, sí o no, res
més.

Dit això també vull agrair el suport del Grup Parlamentari
MÉS, així com també a la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista i al diputat no adscrit el suport a les esmenes
presentades per aquesta diputada, i per la meva part també vull
anunciar el meu suport a les seves, malgrat que com ja sabeu per
imperatiu legal avui no les pugui votar, no puc ni votar ni les
meves. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit,
Sr. Pastor, també té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President, i d’una manera molt breu. La
veritat és que entenem perfectament les limitacions que té un
pressupost, perquè a mi personalment em toca fer-ne un cada
any i no és senzill. El que sí és cert és que notam a faltar, més
que..., és vera que hi ha hagut un increment en certes partides en
aquest pressupost, és una falta de planificació. Pensam que les
coses no es fan d’una forma ordenada i que estam davant una
contínua improvisació per part de la conselleria. Entenem
perfectament que quan un té tants de problemes del dia a dia
difícilment es pot ocupar de programar, però això és la feina en
aquest cas del Govern.

El que no m’ha contestat és si per exemple hi ha una sèrie de
partides que són d’afectació, com per exemple l’escola de Son
Macià, que ahir vaig escoltar que la consellera anunciava en el
plenari, si realment l’acceptaran o no l’acceptaran, perquè pens
que estaria bé que tenguéssim una garantia per a tranquilAlitat
dels pares, ja que el Govern ho ha anunciat, que poguéssim tenir
aquesta partida d’afectació.

I pel que fa referència a l’Institut Ramon Llull, em sap greu
ser una miqueta reincident, però pens que és perdre una
oportunitat no estar dins l’Institut Ramon Llull, perquè la
difusió, la dimensió, aquí on pot arribar l’institut realment és
molt difícil que l’Institut d’Estudis Baleàrics hi arribi, i pens
que promocionar en aquest cas la nostra cultura però també
ajudar el sector de la cultura, artistes, actors..., jo crec que també
estaria molt bé. Però si és un tema econòmic, si és un tema
econòmic, pens que hi ha una gran oportunitat, que és formar
part de la fundació. De la fundació, a part de les institucions
com puguin ser la Generalitat i el Govern de Catalunya, en
formen part molts d’ajuntaments; avui hi ha una associació o
una agrupació d’ajuntaments de les Illes Balears que ja forma
part de la fundació, no té pràcticament cap cost econòmic, i té
un avantatge per sobre de l’institut, que és que està
acompanyada o està representada per un país, que en aquest cas
és Andorra. El fet que al Principat hi hagi la seu i formi part en
aquest cas de la fundació obre moltíssimes més portes encara
fins i tot que l’Institut Ramon Llull. Aleshores no costa
absolutament res; crec que el pressupost de la fundació és
aproximadament entre tots d’uns 60.000 euros, 70.000 euros.

Aleshores jo crec que és una quantia pràcticament
insignificant i només seria una mostra de voluntat política, en
aquest cas per part del Govern de les Illes Balears, de tornar a
reconduir en aquest cas una cosa que jo crec que no havia
d’haver sortit mai com és l’institut; ho va fer amb motius
econòmics però crec que ho podria reconduir, i així tots els
artistes, els escriptors, etc., tendrien l’oportunitat de ser
representats per qualsevol país del món, que molts d’ells, en
aquest cas els de la llengua catalana, en aquest cas és molt
apreciada. 
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Per tant pens que és una oportunitat, és el darrer any, imagín
que ens diran que no a tot, però crec que l’excusa que tenim una
institució com l’Institut d’Estudis Baleàrics, que no neg la bona
feina que està fent i l’ajuda que dóna als nostres artistes o al
món de la cultura, pens que no arriba on pot arribar en aquest
cas la Fundació Ramon Llull o l’Institut Ramon Llull. Aleshores
crec que s’ho haurien de repensar; és a dir, l’excusa econòmica
no és, simplement és de voluntat política, d’estar devora
ajuntaments o representants de la Generalitat de València, estar
devora representants de la Generalitat de Catalunya, estar
devora representants del Principat d’Andorra i estar devora
representants de molts d’ajuntaments de les Illes Balears que ja
han manifestat el seu compromís i de fet ja s’han adherit a la
fundació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en torn de contrarèplica, per part
del Grup Parlamentari Popular, Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Tampoc no esgotaré tot el temps. Des
del nostre grup mantindrem el vot negatiu de les esmenes que
han presentat els diferents grups de l’oposició, però sí que volia
contestar algunes qüestions que s’han plantejat.

Només he de dir que la primera fase del nou CEIP Pere
Garau Son Macià, o la reparació de teulades del poliesportiu de
l’IES Pasqual Calbó de Maó, o la substitució del sostre de la
biblioteca de l’IES Son Ferrer, o la primera fase de reforma del
CEIP Alexandre Rosselló de Palma, les reformes del CEIP Sant
Jordi o de l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa, ja tenen contemplat
el crèdit per fer les obres en el projecte de pressupostos per al
2015, i aquest és també un dels motius del perquè hi ha una
sèrie d’esmenes que no s’accepten. Evidentment les inversions,
com ja he dit abans, es periodifiquen en base a necessitats
pressupostàries i fase de preparació en què es troben aquestes
inversions en infraestructures. 

Jo tampoc en cap moment no he criticat que presentin o no
esmenes els grups parlamentaris aquí presents, o com les han de
fer, i si he anat a parlar del passat és perquè aquí alguns
portaveus que m’han precedit en el temps del primer torn ho han
fet primer, i clar, davant aquests atacs, a pesar que estam en un
debat de presentació d’esmenes, també hem de saber d’on
venim per poder fer una anàlisi de cap on anam i per què ens
costa tant arribar on tots volem arribar. I si he entrat a parlar
dels passat sobretot és per aquestes acusacions des del primer
moment que han començat a intervenir alguns grups aquí
presents, sobretot especialment el Sr. Martí, que li encanta parla
de l’herència però no fa cap referència a l’època de l’anterior
legislatura, ha d’anar a dues legislatures abans; li encanta parlar
del Sr. Matas. Però no fa falta anar tan lluny, Sr. Martí, no fa
falta anar tan lluny. Jo només he fet referència a com s’ha
gestionat, al que es va trobar a principi de legislatura i que en
una legislatura, que per cert hi ha hagut una recuperació
econòmica importantíssima, i gràcies a aquesta recuperació
econòmica hem pogut assumir i fer moltes coses, però és
evident que la tendència sempre en un debat de pressupostos és
de demanar més inversions en infraestructures. Però és que
vostès saben que els recursos no són ilAlimitats, i sobretot el que
no podem és fer una llista d’infraestructures que farem sense

posar una partida pressupostària, hem de saber d’on treure els
sous. Així ens va passar a l’IBISEC. Em sap greu parlar d’això,
però és que..., jo de fet no voldria entrar en aquest debat, però
és que vostès m’han duit a aquest debat. 

En fi, sense allargar-me molt, perquè havia promès que no
seria molt llarga a l’hora de parlar, necessitats, n’hi ha moltes,
encara. Per tant amb seny i amb planificació i prioritzant en
funció de les necessitats més immediates, és una fórmula que ha
donat bons resultats en aquesta legislatura i s’han pogut assumir
moltes inversions, s’han pogut fer noves escoles, s’han pogut fer
reformes... De fet per a l’any 2015 tenim un pressupost per a
educació que puja un 5,12%. S’ha fet un pla integral
d’infraestructures educatives amb 27,7 milions d’euros
d’inversió prevista, i ho torn dir, dins un context econòmic
complicat. La transferència de capital destinat en la seva
majoria..., està destinat a l’IBISEC i a la Universitat de les Illes
Balears, que s’incrementa en un 46,95%. S’està apostant per la
Universitat de les Illes Balears, no només amb inversió i pagant
el que quedava pendent, que això també va donar molts de
problemes a la universitat en el passat. I sobretot també s’està
donant suport a la tasca investigadora dels docents
investigadors, i s’està aconseguint que la Universitat de les Illes
Balears sigui un referent nacional.

Mirin, jo podria continuar amb molts d’exemples de com
s’està prioritzant la Conselleria d’Educació per a l’any 2015,
però com que encara ens queda bastant de debat a plenari la
setmana que ve ja en tornarem a parlar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Passarem a la votació de les
esmenes parcials d’educació i universitat, i en primer lloc, si cap
grup no demana votació separada, farem la votació conjunta de
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista. I,
Sra. Marí, diu que sí perquè vol votació separada o...? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ah, molt bé, estic molt content i molt satisfet que vostè
estigui d’acord amb el president. Per tant passarem a la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

Igualment si cap grup no demana votació separada passarem
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, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò moltes gràcies. Passam al debat número 8, de
globalitat. Donam un minutet just perquè facin aquest canvi de
posicions, i cadascú ocupi...

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam al debat número 8, de globalitat, com
deia. Agrupació de la secció 13, cultura i joventut, amb les
seccions i entitats afins.

Esmenes parcials. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al programa
323A, protecció i foment de la integració i foment de la
participació social de la joventut, esmenes 10955, 10836, 10842,
10954; al programa 455A, cultura i política lingüística, esmenes
10944, 10837, 10947, 10951, 962, 946, 945, 961, 943, 840, 841,
948 i 949.

Pel Grup Parlamentari MÉS, Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, al programa 323A, protecció i foment de
la integració i foment de la participació social de la joventut,
esmenes 11238 i 239; al programa 455A, cultura i política
lingüística, esmenes 11240, 247, 241, 242, 246 i 245.

Per part de la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al programa
455A, cultura i política lingüística, esmena 10681. Per part del
diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitat, al programa 455A, cultura i
política lingüística, esmena 11088.

I 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. Bon dia a tots. En primer lloc he de
dir que, la nostra esmena 10962, la retirarem perquè està
duplicada; per tant queda retirada.

Atès el caràcter tècnic d’aquesta comissió, que en les
escasses vegades que hi he pogut assistir és una espècie de
tràmit parlamentari, això sí que és un tràmit clàssic, on
l’oposició fa esmenes, el grup que dóna suport al Govern s’hi
oposa, és a dir, és un clàssic d’aquests darrers anys, almenys,
viscuts, i per tant estalviaré, jo sí que estalviaré els comentaris
d’opinió que mereix el sentit ideològic pel que fa a aquests
pressuposts del Govern. Tampoc no em remetré a la història
passada d’altres legislatures i d’altres..., perquè tots coneixem
la història de cada un i que cadascú aguanti la seva pròpia
història i no és necessari recordar-la, perquè cada un l’hauria de
recordar i hauria de recordar la seva pròpia història. Per tant, em
limitaré per tal de què puguin ser recollides en el Diari de
Sessions i també perquè puguin ser considerades i, si n’és el cas,
tenir el suport dels altres grups parlamentaris, a fer una detallada
relació de les esmenes. Si en tenc l’ocasió, i si n’és en el cas, en
sessió plenària ja explicaré la nostra posició d’una forma més
detallada.

Pel que fa al programa 323 hem presentat quatre esmenes,
les 10955, 10836, 10842 i 10954, que se refereixen i per aquest
mateix ordre, a un nou programa per a la recuperació del
Consell de la Joventut de les Illes Balears; a la realització d’una
campanya de prevenció sobre l’ús del cànnabis entre la població
escolaritzada dins l’educació obligatòria; el programa per a la
inclusió de la població romaní d’Eivissa en el món estudiantil;
i finalment, per implementar nous programes adreçats als joves,
especialment les desaparegudes iniciatives als instituts.
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Pel que fa al programa 455, de cultura i política lingüística,
hem presentat les següents esmenes: 10944, la 10837, la 10947,
la 10951, la 10962 -que acabam de retirar-, la 10946, la 10945,
la 10961, la 10943, 10840, 10841, 10949 i 10948, que ara
mateix passaré al seu contingut. No sé si per aquest mateix
ordre, però així i tot en citaré el número d’esmena, perquè no hi
pugui haver confusions. Pel que fa a la 10837, és per a
campanyes de l’Institut d’Estudis Baleàrics de difusió de la
llengua catalana entre la població nouvinguda; que això no
només incidirà en el coneixement lingüístic, sinó en la cohesió
i la incorporació social dels nouvinguts a la nostra comunitat.

La 10840, que es refereix a la colAlaboració amb altres
instituts de l’establiment del Centre d’Estudis Cristòfol Colom
a l’illa d’Eivissa, que és un centre que aglutina tot un seguit
d’informacions sobre la procedència del descobridor, sobre el
qual hi ha controvèrsia permanent i del qual s’atribueixen la
paternitat distints estats i distintes ciutats. En el cas d’Eivissa
l’investigador Verdera li atribueix ser eivissenc, a Mallorca
lògicament deim que és de la zona de Llevant i els genovesos no
volen renunciar a la paternitat.

La 10841 fa referència a l’adquisició per part del Govern de
les Illes Balears del bust velat de l’Emperador August per a la
seva exposició en el Museu de Mallorca. El nostre grup creu
que si no es pot arribar a altres solucions o a altres enteses, el
Govern hauria de comprar aquesta peça pel seu valor històric,
pel seu valor artístic, pel seu valor patrimonial i que fos per
gaudir-la tots els illencs i que pogués estar instalAlada en el
nostre museu de referència, que és el Museu de Mallorca, per
tractar-se de la peça que és.

La 10943 és la contractació de personal laboral davant la
insuficiència per mantenir els serveis de la Biblioteca de Can
Sales. N’hem parlat a altres comissions i altres indrets d’aquest
parlament. La Biblioteca de Can Sales és una biblioteca de
referència a les Illes, no només pel seu fons documental, a la
darrera intervenció dèiem que tenia prop de 800 incunables i
nombrosos manuscrits, que difícilment poden ser consultats per
la dificultat d’horaris que tenen els investigadors i per la
insuficiència de personal per fer-ho. Per tant, nosaltres creim
que s’ha de complementar aquest personal, per donar cobertura
als serveis d’aquesta biblioteca.

La següent és la contribució del Govern de les Illes Balears
en l’equipament de Can Saura de Ciutadella, com a centre
cultural i en conseqüència que no sigui lliurat al Ministeri de
Justícia i que pugui quedar per a ús i gaudi dels ciutadellencs.
Hem de recordar que Can Saura pertany al Ministeri de Justícia,
que està cedit a la comunitat ... o que se cedirà, esperem que se
cedeixi si no es retorna; i aquesta esmena és precisament per
contribuir que no es retorni al Ministeri de Justícia que n’és el
propietari.

(Remor de veus)

M'ho explicareu? Idò a part m'ho explicau, tranquilAlament.

La següent és la participació del Govern de les Illes Balears
a la Fundació Ciutadella Cultura, per tal que s’involucri en la
gestió del Teatre d'Es Born.

La 10945 ..., perdó, sí, fa referència a l’augment de la
dotació de la Fundació Menorquina de l’Òpera, per tal de poder
recuperar les temporades i les representacions que actualment
s’han reduït.

La següent fa referència a inversions en el Consorci del
Patrimoni Militar del Port de Maó i Es Castell, mitjançant una
aportació que iguali la que fa el Govern al Consorci del Castell
de Sant Carles.

Una esmena -la 10949- es refereix a l’ajuda per ordenar la
documentació de l’Arxiu del Regne de Mallorca a l’edifici
remodelat, atès que gran part de la documentació d’aquesta
entitat es troba encara en capses i damunt palets en algunes de
les sales.

La següent és per completar la partida, que és del tot
insuficient, destinada a la Fundació del Teatre Principal de Maó.

I finalment la participació del Govern de les Illes Balears en
les despeses per a l’elaboració de la documentació de la
candidatura de Menorca Talaiòtica, Patrimoni de la Humanitat.

Aquestes són, senyores i senyors diputats, les esmenes que
el nostre grup presenta a les seccions, com ja hem avançat,
323A i 455A, que fan referència a joventut, cultura i política
lingüística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Per part del Grup Parlamentari
MÉS Sr. Martí té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu perquè algunes de
les esmenes que presentam dins aquesta secció ja les hem
esmentat en el debat anterior, per exemple les que fan referència
a la política lingüística, a l’Institut Ramon Llull, al Teatre d'Es
Born de Ciutadella. Per tant, em centraré bàsicament en explicar
les que no hem debatut abans. I ja puc anunciar, per enllaçar
amb la intervenció del Grup Socialista, que donarem suport a
totes les seves esmenes presentades. I també donarem suport a
les de la diputada Sra. Font, precisament relacionada amb la
matèria de normalització lingüística i a la del diputat Sr. Pastor,
també relacionada amb l’Institut Ramon Llull, a què em referia
anteriorment.

Quant a les altres esmenes que ha presentat el nostre grup,
principalment dues d’elles incideixen en el suport a la joventut.
En concret als casals de joves i a la recuperació i posada en
funcionament del Consell de la Joventut de les Illes Balears, un
consell que, com es recordarà, es va suprimir a partir del Pla
econòmic financer 2012-2014, som en el pressupost 2015, per
tant, esperàvem que es posessin en marxa mesures de
recuperació de tots aquells instruments que van desaparèixer en
aquell pla.
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També introduïm mesures per incrementar el suport a
l’activitat cultural, desenvolupada per exemple a través dels
museus, del Museu de Mallorca, del Museu de Menorca, les
subvencions en matèria de cultura o les aportacions relacionades
amb patrimoni, rehabilitació del patrimoni. Del patrimoni crec
que especialment val la pena fer referència, que a part del valor
cultural en si mateix, està molt lligada també aquesta
recuperació amb tota l’activitat turística, posar en valor la nostra
destinació turística, és posar també en valor el patrimoni que
tenim i del qual els visitants podran visitar i gaudir.

A part d’aquestes esmenes, voldria fer referència a un suport
concret, a la Fundació Enciclopèdia de Menorca. Cada any
repetim una esmena semblant. Enguany el pressupost contempla
una aportació per a la Fundació Enciclopèdia de Menorca de
5.000 euros, que creim que a més de ser insuficient, pateix d’un
dèficit que és la manca de diàleg i colAlaboració entre el Govern
i la fundació. No hi ha hagut comunicació per tal de traduir
damunt el pressupost aquest suport, amb la qual cosa el suport
ha estat unilateral, 5.000 euros, que no és suficient ni fer-hi
prop, per mantenir l’activitat d’aquesta fundació i
l’Enciclopèdia de Menorca. No m’entretindré a destacar el valor
i la importància de l’Enciclopèdia de Menorca, els menorquins
que són aquí estic segur que ho reconeixen i que és un
document, un text fonamental per a la cultura i també per al
món educatiu -jo diria- de la nostra illa, també de la nostra
comunitat, per suposat.

I finalment sí que voldria insistir en una esmena, que és la
referida al llegat bibliogràfic de l’Editorial Moll. És cert que el
nostre grup en plenari ja ha interpelAlat en dues ocasions sobre
aquesta qüestió la consellera d’Educació i Cultura, i la resposta
ha estat que el Govern pretenia, efectivament, colAlaborar a
poder preservar, donar un destí digne, i jo diria no només digne,
sinó també que pogués retornar a la ciutadania, tota l’activitat
que ha duit l’Editorial Moll durant tot aquest temps. I nosaltres
la volem concretar amb una esmena, una aportació concreta, que
no sabem lògicament si és suficient perquè requereix d’una
tasca que ha de dur el Govern, que ha de dur l’executiu, que és
amb una aportació de 500.000 euros per a l’adquisició del llegat
bibliogràfic de l’Editorial Moll, una aportació que surt d’una
baixa, que la baixa que afecta el programa 126C, de
comunicació institucional, al qual ja m’hi he referit diverses
vegades, però ho tornaré repetir, que en aquest pressupost passa
de 969.000 euros a 1.824.000, és a dir, incrementa en 1 milió
d’euros el seu capítol 2, un increment que no s’havia produït, ni
té antecedents ni en el pressupost de 2013 ni de 2012 i que a
sorpresa de tothom, encara no ha obtingut, no hem obtingut una
explicació. Bé idò aquests recursos que es volen destinar en
comunicació institucional serien molt útils, no sé si per complir,
almanco en part, aquest deure de la nostra comunitat amb
l’Editorial Moll, un deure cultural, però jo diria també un
benefici cultural que ha obtingut la nostra comunitat amb la
seva contribució.

Ens agradaria lògicament que totes obtinguessin el suport
dels grups. Jo em vull reiterar en aquesta, donat que el Govern
ha fet una passa, ha dit que sí que hi colAlaborarà. Jo crec que
avui és el moment de concretar aquesta colAlaboració, més enllà
del tema dels drets i entrar en l’adquisició i agrairíem en aquest
sentit que fos assumida per la resta de grups.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. 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:

Moltes gràcies, president. Bé, com sempre de forma ara molt
breu i tot seguit, passaré a defensar i a mantenir l’esmena RGE
núm. 10681, referida a mesures per a la normalització
lingüística, que va 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 àmbits de l’activitat diària i principalment
en la dels nouvinguts. Per tant, don per defensada aquesta
esmena en els seus termes i guardaré el debat per a la setmana
que ve en el plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...referida a l’Institut Ramon Llull. Bé, jo ho he fet amb
arguments, ho he fet dient que considerava que era important
que pel que representa l’Institut Ramon Llull, pel que representa
la figura de Ramon Llull, el Govern de les Illes Balears hi
formàs part. Però ja no sé si he de retirar l’esmena o no, perquè
ara veig un tuit del Sr. President José Ramón Bauzá que diu, ho
llegiré de forma literal perquè vegin el respecte que tenen a
Ramon Llull: “Ramon Llull, tot un referent en es patrimoni
colAlectiu de sa societat balear...”. Jo crec que amb aquestes
paraules del president queda tot dit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I en torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Fernández, té la paraula per un
temps de deu minuts.
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EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Este
debate sobre presupuestos de globalidad en materia de cultura
y juventud cuenta con 17 enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, 8 enmiendas del Grupo Parlamentario MÉS, 1
enmienda de la diputada Font y 1 enmienda del diputado Pastor.
En primer lugar quiero agradecer el tono utilizado en el debate
y agradecer el trabajo realizado por los distintos grupos políticos
y los diputados no adscritos, para presentar posibles cambios en
los presupuestos de cultura y juventud y cuantificar una serie de
medidas que estos entienden que son susceptibles de mejorar.

En primer lugar pasaré a expresar el posicionamiento del
Grupo Parlamentario Popular frente a las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario MÉS sobre juventud, es decir, sobre el programa
323A del presupuesto de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares.

Las enmiendas 10955 y 10954 del Grupo Parlamentario
Socialista y las enmiendas 11238 y 11239 del Grupo
Parlamentario MÉS sobre Consell de la Joventut, IB Joventut y
Casal de Joves, no tendrán el voto favorable del Partido
Popular, ya que entendemos que la Conselleria de Educación,
Cultura y Universidades ya está apostando por la juventud, pero
de distinta forma a la que se plantea, algo que demuestra el
hecho de que el Govern destine más de 1,8 millones de euros al
Servicio de la Juventud de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Formación Profesional y al Institut Balear de la
Joventut. Además, quiero recalcar el importante esfuerzo que
consideramos que hace la conselleria con el aumento de 73.000
euros para incrementar el presupuesto de IB Jove y los más de
200.000 euros que se le han transferido desde el Govern al IB
Jove, para que pueda hacer frente a sus necesidades de
financiación para su plan de inversiones.

Por último, y por otro lado, y respecto a las enmiendas RGE
núm. 10836 y 10842, del Grupo Parlamentario Socialista, que
la diputada Mayans ya nos hacía una previa en el anterior
debate, sobre prevención de canabis e inclusión de la població
romaní, les indico que tampoco tendrán el voto favorable del
Grupo Parlamentario Popular, ya que todo este tipo de medidas
ya están incorporadas en otras llevadas a cabo por la Dirección
de Ordenación, Innovación y Formación Profesional como
acciones de inversión de carácter inmaterial, bajo una temática
más generalizada. Es decir, desde el Grupo Parlamentario
Popular compartimos su preocupación, pero consideramos que
lo que nos proponen ya está previsto dentro de la Conselleria de
Educación y de forma más amplia a través de la Conselleria de
Salud.

Para terminar este bloque de Juventud, concluímos que las
medidas sociales concretas que nos plantean ya están siendo
llevadas a cabo y que en materia de juventud desde el Grupo
Parlamentario Popular entendemos que se están llevando a cabo
todas las acciones de gobierno necesarias en favor de este
segmento de la población y que, como no puede ser de otra
manera, preferimos que los limitados recursos se destinen a
políticas joven y no a la creación de estructuras de
asociacionismo juvenil con los gastos que nos plantean.

Una vez concluido el bloque de juventud, paso a expresar el
posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular sobre las
enmiendas presentadas en materia de cultura, todas ellas sobre
el Programa 455A, del presupuesto de la comunidad autónoma
de las Islas Baleares.

En primer lugar, sobre las enmiendas RGE núm. 10841,
10947, 10951, 10946, 10945, 10840 y 10948 del Grupo
Parlamentario Socialista, y las enmiendas RGE núm. 11246 y
11245, del Grupo Parlamentario MÉS, todas ellas destinadas a
diferentes actuaciones dentro del ámbito de fundaciones
culturales, les indico que no tendrán el voto favorable del Grupo
Parlamentario Popular, debido a que ya figuran asignaciones
presupuestarias en este presupuesto para algunas de ellas, como
la Fundación Menorquina de Ópera, la Fundación Teatro
Principal de Maó, el Consorcio del Museo Militar de Menorca
y la Fundación Enciclopedia de Menorca, y que para el resto de
fundaciones y centros culturales que se proponen entendemos
no bloqueables las asignaciones que nos proponen al no ser
centros adscritos al Govern de los que forme parte o que sean
competencia del mismo.

Por otra parte, sobre las enmiendas RGE núm. 10944, 10961
y 10949 del Grupo Parlamentario Socialista, y sobre las
enmiendas RGE núm. 11240 y 11247 del Grupo Parlamentario
MÉS, sobre distintas actuaciones culturales sobre la Biblioteca
Can Salas, la candidatura Menorca Talaiótica, la clasificación
de la documentación de los Archivos del Reino de Mallorca, el
Museo de Mallorca y la Editorial Moll, indicarles que llegan
tarde, puesto que entendemos que todo lo que piden ya está
operativo o previsto.

Sobre la Biblioteca Can Salas, ya está previsto en el
presupuesto de la Biblioteca Pública de Palma en su capítulo 2;
sobre la candidatura Menorca Talaiótica, ya se firmó entre la
Conselleria de Educación y el Consell Insular de Menorca un
acuerdo para impulsar la declaración de la cultura talaiótica de
Menorca como patrimonio mundial de la UNESCO; sobre la
documentación de los Archivos del Reino, les indico que ya está
hecha y ordenada; sobre el Museo de Mallorca, indicarles que
las partidas presupuestarias a las que se refieren ya se
encuentran previstas en los capítulos 2 y 6 de este presupuesto,
y sobre la Editorial Moll, como también indicaba muy bien el
Sr. Martí, indicarles que ya lo explicó la consellera Riera dentro
y fuera de este Parlamento, el Govern de las Illes Balears ya está
en negociaciones con los propietarios de la Editorial Moll para
adquirir sus derechos de edición, no de adquisición.

Por otra parte, sobre las enmiendas RGE núm. 10837 y
10841, del Grupo Parlamentario Socialista, y la enmienda RGE
núm. 10681, de la diputada Font, en materia lingüística, les
anuncio que no votaremos de forma favorable, al considerar que
ya se prevé en el presupuesto del Institut d’Estudis Baleàrics
(...) a la Conselleria de Educación, Cultural y Universidades a
través de la Dirección General de Cultural.
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Por último, y resto, sobre las enmiendas RGE núm. 10943
del Grupo Parlamentario Socialista, 11241 y 11242 del Grupo
Parlamentario MÉS y la presentada por el diputado Pastor,
indicarle que el Grupo Parlamentario Popular tampoco votará de
forma favorable, y les argumento por qué.

Sobre la enmienda del busto del emperador Augusto,
indicarle directamente, Sr. Maicas, que la retire, que la retire o
que explique muy bien por qué es tan prioritario considerar la
compra del busto por parte del Govern, para bloquear en el
presupuesto 300.000 euros en esta iniciativa, explíquemelo,
porque se me ocurren muchos adjetivos menos el de sensato, y
vaya por delante nuestro reconocimiento a la riqueza histórica
y artística que consideramos que representa el busto.

Sobre la enmienda de mejorar las subvenciones en materia
cultural, les indico que se mejorarán, que se mejorarán y que se
detallarán en el Plan estratégico de subvenciones en materia
cultural del año 2015 de la Conselleria de Educación.

Sobre la enmienda de patrimonio histórico, les recuerdo que
todas las competencias están transferidas a los consells insulars.

Y sobre la enmienda del Sr. Pastor, sobre el Instituto Ramon
Llull, indicarles que actualmente no está dentro de los objetivos
del actual Govern de las Illes Balears.

Entiendo dadas por explicadas todas las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario MÉS y los diputados no adscritos Font y Pastor,
por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, president. Primer de tot, agrair, donar suport a les
esmenes que ha presentat el Grup MÉS i també a les esmenes
que han presentat els diputats no adscrits i en certa manera
també, agrair al Grup Popular perquè no hagi romput el guió tan
tradicional d’aquest esdeveniment clàssic.

Només faré dues referències: la primera, la del bust
d’August, de l’emperador August i és que molt em tem que, per
molt que li expliqui, si no l’ha entès és que no l’entendrà. Miri,
és a dir, és un problema de sensibilitats, a una de les millors
peces de l’art romà que hi ha en aquestes Illes, trobada en
aquestes Illes, si vostè no ho justifica perquè quedi aquí, és molt
difícil que jo li pugui explicar. No, no, és a dir, ja tenim massa
casos de peces de gran nivell que són a museus de fora, no
només de la península, sinó de fora de l’Estat. Per tant, per
evitar que ens torni passar una qüestió d’aquestes, ja sabem que
hi ha una declaració que no permet que surti de l’Estat, però sí
que pugui anar a qualsevol museu o a qualsevol colAlecció
particular de l’Estat, home!, nosaltres hem posat una partida,
que és el que demana la propietat o el que demanava la
propietat, o el preu de sortida de la subhasta, sense voler dir que

si es pot obtenir per manco doblers no s’hi obtengui,
lògicament, això entra dins la negociació de compra. L’únic és
que nosaltres havíem de partir d’una quantitat i la quantitat de
la qual partírem era la que sortia a la subhasta, la quantitat de
partida de la subhasta, no per altra raó.

Quant a..., miri, és recent, perquè és d’avui, s’ha convocat
ara no fa gaire, a l’Arxiu del Regne de Mallorca una
concentració on els mateixos empleats diuen, els empleats, i
demanen: augment de plantilla: som l’arxiu regional més mal
dotat de tot l’Estat espanyol. Planificació arxivística: som un
magatzem de documents. Això ho diuen els arxivers. Millora de
recursos materials: no disposam d’eines òptimes per poder fer
feina i arribar al ciutadà. I racionalització de l’horari d’atenció
al públic: per a una mitjana de 223 usuaris anuals. És a dir, jo
crec que l’Arxiu del Regne de Mallorca necessita mà de metge
en molts aspectes i dels quals, vostè hi vagi, vostè el primer dia
que pugui hi vagi, veurà com estan sobre palets, tants de
documents que necessitarien tres vides d’un arxiver per
colAlocar-lo.

(Remor de veus)

Eh, no, no, si em deia qualque cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Facin el favor, senyors diputats, no discuteixin entre vostès.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Per tant, home, jo crec que els pressuposts, i tendrem ocasió
en el Parlament, en el Ple, són una eina ideològica i que cada
govern l’empra en funció de la seva pròpia ideologia, i això és
lícit; l’únic que passa és que uns tenen unes determinades
prioritats, com són augmentar el pressupost de comunicació del
president en època electoral, i l’altra és comprar el bust velat de
l’emperador August, això és el que ens diferencia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Bé, agrair el suport dels grups a les
nostres esmenes. I tres comentaris breument.
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El tema del Consell de Joventut no és un tema pressupostari,
la supressió es va justificar per raons econòmiques, però el fet
que avui es mantengui la supressió constata allò que vam
denunciar en el seu moment i és que la supressió era ideològica.
Fins i tot els membres del Consell de Joventut proposaven
mantenir l’organisme de participació dels joves a cost zero, a
cost zero, perquè la participació és possible reduint a mínim el
cost. Per què idò no es pot constituir un consell de joventut que
preveu la llei i que es va suprimir? Per què no, a cost zero? Un
espai on els joves puguin participar, ser escoltats, on els temes
que executa el Govern puguin ser consultats també i enriquits
amb les aportacions dels joves, per què no? A cost zero. No hi
veig cap explicació.

Per què es manté, per exemple idò, el Consell de Cooperació
al Desenvolupament a cost pràcticament zero? Que s’ha de
mantenir, lògicament, i amb una major activitat i participació.
I per què el Consell de Joventut no?

Quant a l’Arxiu del Regne de Mallorca, crec que també no
fa falta dir molta cosa, és cert que qualsevol que hi vagi veurà
que la tasca és en aquest moment impressionant encara i que el
Govern ho vulgui presentar com una tasca acabada, quan hi ha
tones i tones i tones de documentació a l’espera que algú
l’analitzi, l’arxivi, l’ordeni i, a més a més, controli el seu estat,
doncs plantejar un èxit la gestió de l’Arxiu del Regne de
Mallorca em sembla un autèntic error.

I també em sembla un error que el compromís del Govern
amb l’Editorial Moll i amb tota la tasca cultural duta a terme per
l’Editorial Moll es redueixi a adquirir els drets; molt bé,
l’adquisició de drets, nosaltres proposam en aquest pressupost
a més a més la implicació en l’adquisició. El material
bibliogràfic que té l’Editorial Moll, el destí, podríem aquí fer un
debat llarg, però sense cap dubte és un destí que seria ric, molt
ric, tant pel món cultural com pel món educatiu i que tendria
crec que un benefici cultural i social inqüestionable.

I aquestes dues qüestions, l’Arxiu del Regne de Mallorca i
l’Editorial Moll, una altra vegada, es podria fer front amb
recursos que encara no he aconseguit la resposta, però jo
insistiré, el 1.820.000 euros que el Govern Bauzá pensa dedicar
en el 2015 a comunicació institucional. Jo ho dic perquè basta
veure que el pressupost del 2015, respecte del 14, del 13, del 12,
s’ha incrementat en 1 milió per al 2015. Per què? I a més a més,
veure les esmenes del Grup Popular que al que van és a
incrementar més la comunicació institucional, deixi’m que pensi
malament, deixi’m que pensi malament, i que pens que aquests
recursos lògicament tendrien un destí molt més afortunat en
l’àmbit social, en l’àmbit cultural, ara ens referim al cultural, i
nosaltres efectivament hem extret d’aquest programa una part
dels recursos per destinar-los a donar sortida a les propostes que
presentam.

Lamentar que per part del Grup Popular la resposta a totes
les esmenes de tots els grups hagi estat no, és el partit del no a
les esmenes per enriquir, per modificar el pressupost en un
sentit més social, més cultural, lamentar-ho, i ja renunciam a
pensar que açò pugui canviar amb el temps que queda, sabem
que no canviarà, però almanco ho volem deixar de manifest i
deixar-ne constància en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, lamentar de nou que aquesta
comissió no serveixi per acostar postures i per arribar a acords,
jo crec que hauria de servir, absolutament, com a cosa
fonamental per a això, no?, per arribar a acords ja de cara al
plenari. Però el que vegem i constatam és que aquestes sessions
són del no pel no del partit que dóna suport al Govern i que,
amb tota seguretat, tendrà la seva continuïtat en el Plenari,
malgrat les decisions del Partit Popular siguin preses amb total
solitud, sense tenir en compte cap ni una de les esmenes
presentades pel conjunt de l’oposició.

Bé, dit això, també vull significar que tendrà el suport
d’aquesta diputada, però ho faré en Plenari, com tots vosaltres
sabeu que, per imperatiu legal, no ho puc fer avui, tant les
esmenes del Grup Parlamentari MÉS, com les del Grup
Socialista i també les del diputat no adscrit, Sr. Pastor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del diputat no adscrit,
Sr. Pastor, renuncia a la paraula.

Passam, en torn de contrarèplica al Grup Parlamentari
Popular, Sr. Fernández té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Yo, ante este ambiente de
negativismo que presentan del partido del no, del partido del no
por el no, yo les quiero decir que si analizamos todas las
enmiendas que han presentado tanto el Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo Parlamentario MÉS o los diputados no
adscritos, es decir, si se analizan en cuestiones de fondo y de
objetivo, se encuentra que estas iniciativas se están llevando a
cabo o que se van a llevar a cabo; es decir, por tanto, considero
que si realmente todos los que estamos aquí estamos aquí
perseguiendo el cumplimiento de una seria de objetivos que
consideramos que mejoran la cultura y la juventud, creo que
podemos estar de enhorabuena con el presupuesto que presenta
el Govern de las Illes Balears.

Y sobre el resto y las pocas enmiendas que han quedado, al
parecer, medio vivas, y eran las que nos comentaban el Sr.
Maicas, el Sr. Martí y la diputada Font i el diputado Pastor,
sobre el Consejo de la Juventud, pues es el discurso de siempre,
Sr. Martí, es el discurso de todos los años, es el discurso de que
el Partido se está cargando el Consejo de Juventud por por un
tema ideológico y no es así, y ahora usted viene aquí con la
novedad, con la iniciativa, con la investigación y desarrollo del
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Consell de la Joventut a coste cero. Pues hubiera aplicado esta
teoría de Consell de la Joventut a coste cero cuando se fueron
ustedes del Gobierno dejando una deuda de 185.000 euros al
Consell de la Joventut, hubiera aplicado la teoría, no venga
ahora a enseñarnos ahora teoría, cuando ustedes no la aplicaron.

Sobre el busto del emperador Augusto, por un lado, es
competencia del Consell de Mallorca, y ya han hecho allí
debates y plenos en los que se ha tratado el tema. Por otro, no
apelemos en este tema ni al sentimiento, ni a la sensibilidad, ni
que digan que el Partido Popular no es sensible en materia de
cultura, que el Partido Popular se quiere cargar la cultura,
porque no es así; aquí estamos hablando que son 300.000 euros,
300.000 euros en unos años que han pasado que son época de
crisis. Y ustedes ayer, por ejemplo, en el Pleno, hablaban de
personas, había diputados del Partido Socialista que nos
acusaban de números, pues vamos a hablar ahora de personas,
recordemos personas, hablemos de recortes en educación,
hablemos de recortes en servicios sociales o en servicios de
salud, ahora no nos acordamos de estos recortes, pero sí que
tenemos que bloquear en el presupuesto 300.000 euros para
comprar un busto.

Y pensando que más o menos no me dejo nada más, sí,
bueno, sobre el Archivo del Reino de Mallorca, y ya con esto
cierro mi turno de intervención, sigue el mismo personal
trabajando en el Archivo del Reino, es decir, así como, entre
que ustedes demuestran un cierto desconocimiento porque tanto
el personal es el mismo, así como antes, cuando se estaban
realizando obras, sí que había una zona que estaba, digamos,
como separada, ahora digamos ya todo se ha devuelto a su sitio
y todo está en su ubicación, y se sigue, digamos, al mismo ritmo
de trabajo que ya se hacía en anteriores legislaturas.

Y con todo esto doy por terminada mi intervención, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Passam, per tant, a la votació
de les esmenes parcials de la secció 13, de cultura i joventut.

Sí, Sr. Fernández? 

Sí, hi ha retirada l’esmena 10962, del Grup Parlamentari
Socialista, que ens ha fet saber el Sr. Maicas.

Idò, si cap grup no demana votació separada, passam a la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

De la mateixa manera passam a la votació de l’esmena 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, passam a 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, idò, moltes gràcies. Ara passarem al debat número
9, però aturarem un parell de minuts, si no els sap greu.

EL SR. PRESIDENT:

Idò podem començar, si volen, el debat número 9.

Mentre..., no, ha de prendre nota, si no...
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Idò sí, ara passarem a si es produeixen substitucions, Sra.
Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Carlos Veramendi.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz, a Óscar Fidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Jo donava la paraula primer a la Sra. Bosch, però bé...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Lourdes Bosch, a Santiago Tadeo.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló, Antoni Diéguez.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril, Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Idò, com deia, passam al debat número 9, que és de totalitat
i globalitat. Agrupació de la secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Pressupostos, amb les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, a la secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressupostos,
esmena 10871; serveis comuns, despeses diverses, al programa
126F, serveis comuns i generals, esmena 10876; a la secció 32,
ens territorials, 10877; secció 34, deute públic, 10878; secció
35, fons de contingència, 10879; secció 50, Agència Tributària
de les Illes Balears, esmena 10923. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Pressupostos, esmena 11276; Consell Consultiu de les Illes
Balears, 11171; secció 06, Oficina de transparència i control de
patrimoni dels càrrecs públics de les Illes Balears, esmena
11175; Consell Audiovisual de les Illes Balears, 11179; serveis
comuns i despeses diverses, 11178; secció 32, ens territorials,
11173.

B. Esmenes parcials. Per part del Grup Parlamentari
Socialista a la secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressupostos,
al programa 611A, direcció i serveis generals d’Hisenda i
Pressupostos, esmenes 11067, 11068 i 11069. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Pressupostos, al programa 611A, direcció i serveis generals
d’Hisenda i Pressupostos, esmenes 11277 i 11278; al Parlament
de les Illes Balears, programa 111A, activitat legislativa,
esmena 11204; al Consell Audiovisual de les Illes Balears, al
programa 111F, control dels mitjans de comunicació
audiovisual, esmena 11206. Per part del diputat no adscrit, Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, a la secció 14, Conselleria d’Hisenda i

Pressupostos, al programa 611A, direcció i serveis generals
d’Hisenda i Pressupostos, les esmenes 11089, 11119 i 11090.

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. No crec que esgoti els deu minuts. He
d’assenyalar en primer lloc que a pesar que aquest sigui un
debat de totalitat i globalitat els arguments i el debat de les
esmenes a la totalitat que manté el Grup Socialista a aqueixa
secció els aparcarem i els deixarem per al debat a plenari, i per
tant ara breument faria referència a les esmenes parcials.

Vull assenyalar en primer lloc que consta com a esmena de
debat en aqueixa secció l’esmena 10816, que a causa d’una
errada que parteix des de la memòria dels pressupostos s’havia
incorporat a aqueixa secció, quan en realitat ha de ser un debat
que s’ha de sustentar a la secció 19. Per tant en principi a
aqueixa esmena no m’hi referiré tampoc, perquè serà objecte de
referència per part del portaveu del nostre grup demà en el debat
de la secció 19.

I passant a les tres esmenes parcials que queden del nostre
grup en aqueixa secció, la secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Pressupostos, he d’assenyalar que dues d’elles van destinades
a..., bé, una parla del tema de frau fiscal i l’altra parla del
funcionament de l’Agència Tributària de les Illes Balears. He
d’assenyalar que en referència al tema de frau fiscal entenem
que queda encara molta feina a fer en aquest camp, en aquest
camp de la lluita contra el frau. Els tècnics, els tècnics
d’Hisenda continuen xifrant aquest problema, aquest frau en
quantitats totalment inassumibles, que es fixen al voltant dels
1.000 milions d’euros a les nostres illes. Sabem que en aquests
casos partim de competències de..., que les competències que té
l’ATIB són reduïdes en alguns casos i que es limiten a les
funcions pròpies, que li són competents; llavors també tenim la
feina que es fa des de l’agència estatal en aquest mateix camp,
i aquí és precisament, quan parlam de les funcions i de les
competències de les dues agències, allà on crec que es poden fer
més avanços i que d’alguna manera s’han d’anar treballant. És
necessari incrementar i millorar la colAlaboració entre les dues
agències en aqueixa lluita, perquè és la manera que sigui cada
vegada més efectiva, i des del nostre punt de vista, i hi havíem
fet referència específica amb esmenes altres anys i enguany no
ho hem fet perquè volíem fer una referència dins aquestes dues
esmenes més globals, entenem que per buscar l’efectivitat de la
lluita contra el frau seria necessària la creació d’un cos específic
conformat per tècnics de les diferents branques que lluiten
contra aquest frau corresponents tant a l’administració central
com a l’administració autonòmica, i aquesta seria segurament
una via bastant més efectiva per reduir aqueixa inassumible,
com he dit abans, xifra de més de 1.000 milions d’euros de frau
a les nostres illes.
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I això ho enllaç també amb aqueixa esmena global que feia
referència a l’ATIB i que pretén la millora en la gestió de tots
els tributs, és a dir, la feina específica en general per tal
d’incrementar la seva efectivitat i que necessàriament passa per
facilitar tots els tràmits a què estan obligats els contribuents
d’aquestes illes.

Dit això en referència a aqueixes dues esmenes, em referiré
a la tercera i darrera que hem presentat a aqueixa secció, i que
es refereix, com també va passar en alguna esmena en el dia
d’ahir, es refereix a la recuperació, a la necessària recuperació
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Aquesta és
una institució estatutària, que mai no s’hauria d’haver aparcat,
i que resultava i hauria de continuar resultant clau dins l’àmbit
global de gestió de l’administració pública i la repercussió que
aquesta pugui tenir quant als administrats. Entenem que no va
ser necessària l’eliminació de la feina que es feia des del
Consell Econòmic i Social, que entenem que venia essent
correcta, venia essent a més prou necessària, i que sense cap
motiu real es va anulAlar la feina que venia fent-se des d’aquest
consell econòmic i social. Per això presentam aquesta esmena,
perquè es treballi buscant la recuperació d’aqueixa feina
d’aquest consell econòmic i social.

Dit això aqueixes són les tres esmenes i no tenc res més a
defensar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS Sr.
Martí té la..., ai!, Sr. Abril té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. El Sr. President m’ha tornat a batiar, una altra vegada,
però bé... No, simplement he de dir que ens reservam els termes
del debat, sobretot pel que fa a la totalitat, per al debat de
plenari, i sí que he de dir que evidentment si hi ha esmenes a la
totalitat és perquè hi ha un desacord global en la manera de
plantejar les polítiques d’ingressos que evidentment
condicionen les despeses. I sobretot s’ha d’entendre que també
les nostres esmenes s’emmarquen dins l’objectiu que té el nostre
grup parlamentaris d’avançar en termes de sobirania fiscal, i
això afecta tant la recaptació pròpia de la CAIB com també la
gestió política que es fa del sistema de finançament, que és
també un gran forat que condiciona totalment el conjunt del
pressupost i particularment les nostres despeses.

Hem presentat poques esmenes parcials a aquesta secció.
N’hi ha dues que van senzillament a reforçar aquest objectiu;
una és l’11277, per reforçar aquest programa o crear un
programa de lluita contra el frau fiscal, amb els mateixos termes
i arguments que ha defensat el Sr. Boned; l’11278 és per
reforçar també l’Agència Tributària de les Illes Balears, ja que
si feim cas al mateix govern en el sentit que es preveu que
millorarà qualque dia el sistema de finançament convé també
tenir una agència tributària preparada per assumir aquest canvi.

I finalment dues esmenes que tenen a veure també, per part
de la gestió que fa la Conselleria d’Hisenda i l’assignació que
també es fa en aquesta secció, amb la millora de la transparència
i la governança de les institucions; una és la creació per
compliment de la Llei de bon govern d’una oficina de

transparència i control del patrimoni dels càrrecs públics, ahir
es va avançar al votar el Grup Popular a favor de la proposició
de llei que presentava el Grup Socialista; a nivell d’estat es va
tirar endavant ja també la Llei de transparència; idò en
coherència amb això també estaria bé apostar per complir la llei
aquí en el mateix sentit, que ja existeix aquesta llei, no ens
l’hem d’inventar. I finalment posar en marxa, també per
imperatiu legal, per dir-ho així, el Consell Audiovisual, que atén
al que és, ara mateix i quan falten pocs mesos per a les
eleccions, matèria sensible com és la gestió d’IB3, que hauria de
ser no més plural que el que hi ha ara, sinó senzillament plural.

I respecte a les esmenes de la resta de grups i de diputats i
diputades, votarem a favor de les diferents propostes que
presenta el Sr. Pastor i també a favor de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. I ara també per part del diputat no
adscrit Sr. Pastor, té la paraula per defensar les seves esmenes
per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

(Intervenció inaudible a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Pastor, perdoni que l’interrompi, però tenim un
problema amb el seu micròfon, i no s’enregistra..., no
s’enregistra. Si es canvia de taula...

Idò..., idò posi una partida per a la tecnologia de la casa i
avançarem.

(Algunes rialles)

Vinga, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

(Inici de la intervenció inaudible)

...retallades i restriccions en aquest cas a les seves ajudes,
però pareix que l’únic que no ha sofert aquestes retallades...

(Conversa inaudible)

Sí, sí, sí.

Tornaré a començar. 

(Pausa)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, jo crec..., si vol...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Torn a començar, no es preocupi.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, si començàs..., perquè jo ja tenia dificultats per escoltar-
lo.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Molt bé. D’una manera breu defensaré aquestes esmenes, i
en primer lloc volia agrair als grups parlamentaris que han donat
suport a les meves esmenes anteriors a les diferents seccions, ja
que com vostès saben jo no em puc votar les meves pròpies
esmenes.

Però passant al debat de les tres esmenes que he presentat,
la primera pensa que és important; és tornar a crear el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears. Pareix que el Govern no
vol controls, no vol assessorament extern, no vol opinions
diferents de les seves, però jo crec que és un element que ha
format part de la nostra democràcia i que a més era una
institució prou valorada per com a mínim fer la reflexió, una
vegada que pareix que s’han acabat les retallades, de tornar-lo
a crear.

Una partida també per fer un calendari de pagament als
ajuntaments. Hem sentit de forma reiterada el conseller
presumir que aquest govern es caracteritzava per pagar els
deutes; ho ha fet amb diferents institucions, imaginam, però no
ho ha fet amb els ajuntaments, i els ajuntaments avui fan de
banc, fan de banc i de prestadors al Govern de les Illes Balears,
cosa que no ens pareix del tot correcta. Però també crec que
seria important la transparència en aquest sentit a l’hora de fer
un calendari de pagaments perquè sabéssim exactament quins
són els criteris que se segueixen per pagar a uns sí i a uns altres
no, per pagar uns convenis sí i els altres no.

I la tercera esmena, com deia abans, no sé si se n’havia
presentada cap en aquest sentit, però vist que totes les
institucions han sofert retallades, hem vist com han baixat les
ajudes que tenien totes les institucions, consells insulars,
ajuntaments, entitats socials, colAlectius, professorat, etc., l’únic
que no s’ha reduït absolutament res de la seva aportació és
l’aportació que fan els ajuntaments a l’ATIB, i jo crec que és un
tema que no sé per quin motiu no es toca mai, però crec que és
el moment de tocar-ho, perquè si tots ens hem estret el cinturó
crec que en aquest cas l’ATIB també en el que fa referència a la
pressió que té en els ajuntaments. He posat una partida
simbòlica que no bastaria per a res, que són 5 milions d’euros,
però que demostraria que també es té una miqueta de sentit de
renovació i de reforma del que va ser el naixement de l’ATIB,
però de forma anterior el que era donar la possibilitat que el
Govern cobràs els impostos als ajuntaments. Això va sortir ja fa
molts d’anys, quan els ajuntaments no tenien eficàcia per cobrar
els seus impostos, però al mateix temps no tenien liquiditat;
aleshores es va posar un mecanisme en marxa on hi havia molt
de paper que tenien els ajuntaments i pràcticament amb

executiva no cobraven, i la veritat és que crec que va ser un
mecanisme que a poc a poc hi varen anar els ajuntaments ja
funcionant. 

Però crec que avui és del tot abusiu; hem de pensar que per
cobrar el voluntari a un ajuntament, hi ha ajuntaments que se’ls
cobra un 3,5%, un 2%, 2,5%, depèn del seu volum de
facturació, i que pràcticament el 85, molts d’ells el 90%
d’aquests impostos els cobren en voluntari. Aleshores el Govern
o l’ATIB en aquest cas l’únic que fa és domiciliar el seu
pagament i ho cobra, però l’ajuntament ha de pagar un 3% al
Govern. Jo crec que això és abusiu, normalment, quan nosaltres,
els ajuntaments, hem de posar una taxa o un impost hem de
justificar el cost, sense cap dubte no hi hauria cap informe que
s’aguantàs que digués que cobrar ha de ser voluntari, és
necessari cobrar un 3% sobretot en el volum. Després, a la resta
et cobren un 20% de recàrrec per cobrar l’executiva, cosa que
ens pareix perfecte.

Nosaltres pensam que s’ha de reduir aquest cost de cara als
ajuntaments i que el Govern se n’ha de fer càrrec. No sabem
molt bé si l’Agència Tributària s’aguanta només amb els
ajuntaments, no sabem molt bé què li costa al Govern, no ho
sabem molt bé perquè no tenim la informació, però sí tenim
molt clar és que el que paguen avui els ajuntaments és abusiu i
no se correspon, en aquest cas, al seu cost. Per tant, crec que és
hora d’encetar aquest meló que ningú no ha volgut encetar mai,
no sabem molt bé per què, però si tots ens estrenyem jo crec que
és hora de posar damunt la taula el funcionament de l’ATIB, el
cost i el que realment la sustenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà en
contra de les esmenes a la totalitat i també de les esmenes
parcials. Només uns breus comentaris a algunes esmenes o
alguns temes que s’han plantejat avui en el debat. 

Creació del Consell Econòmic i Social, hi ha l’esmena del
Partit Socialista, l’11067, que demana una incorporació de
200.000 euros, i la del Sr. Pastor, l’11089, que demana 130.000
euros. Bé, jo hauria de recordar que el Consell Econòmic i
Social es va suspendre, es va suspendre el seu funcionament,
perquè de fet és un òrgan que no pot desaparèixer, però sí que
es pot suspendre el seu funcionament, mitjançant la Llei
16/2012, de 27 de desembre, i es va fer en compliment de les
mesures incloses en el Pla econòmic i financer de reequilibri de
la comunitat autònoma 2012-2014.
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Ho vaig dir ahir i avui ho repetesc, estam encara amb uns
pressuposts restrictius i, per tant, crec que totes les mesures
econòmiques que vagin a potenciar o vagin, diríem, a prioritzar
les partides de sanitat, d’educació i de serveis socials, crec que
han de ser benvingudes i, per tant, hi ha determinades partides
que en aquests moments, per qüestions econòmiques, no són
prioritàries, i una seria aquesta. 

A més, aquestes partides que demanen 200.000 euros per
una banda i 130.000 per l’altra serien insuficients, serien
totalment insuficients per posar en marxa l’estructura del
Consell Econòmic i Social, tal com ve marcat per la Llei
10/2000. El darrer pressupost del Consell Econòmic i Social
eren 583.000 euros, és a dir, ni ajuntant les dues esmenes, ni
aprovant les dues esmenes, podríem arribar a la meitat del que
va costar el Consell Econòmic i Social en el darrer pressupost
de l’any 2012. Per tant, de totes totes, hem de rebutjar les dues
esmenes.

Quant al frau fiscal, supòs que en el Ple tendré ocasió
d’explicar què feia l’anterior legislatura l’ATIB amb uns
pressuposts molt més elevats i què fa ara l’ATIB amb uns
pressuposts molt més baixos en qüestió de frau fiscal i quins
resultats s’obtenen, amb molt menys recursos es detecten i
s’obren més expedients que a l’anterior legislatura, però és que,
a més, ja a principis de legislatura es varen iniciar els treballs
per elaborar un pla extraordinari de lluita contra el frau 2012-
2015, hi ha vuitanta mesures que surten en aquest pla que ja
funcionen. Enguany, l’ATIB rebrà de la secció 14, 9.002.698
euros, quan l’any passat en rebia només 8.100.000, és a dir,
quasi 1 milió d’euros més rebrà l’ATIB enguany. Per tant, totes
les esmenes que fan referència a modificacions sobre l’ATIB les
hem de rebutjar perquè jo crec que, primer, tenim una ATIB que
amb menys recursos funciona millor i, segon, ja incorporam 1
milió d’euros o 900.000 euros a l’ATIB precisament perquè
serveixi per a aquesta funció que té primer de recaptació i també
de lluita contra el frau.

L’esmena de MÉS de posar 41.000 euros a l’ATIB perquè
es prepari en termes de sobirania fiscal, lògicament també la
rebutjarem perquè, primera, innecessària, segona, imprudent, és
a dir, encara no sabem quin model de finançament autonòmic
tendrem i ja hem de preveure que hi haurà una sobirania fiscal,
la qual cosa és absurda, i, per tant, també la rebutjarem. 

L’esmena de 40.000 euros de posada en marxa l’Oficina de
Transparència i Control del Patrimoni dels Càrrecs Públics això
ja hi ha una partida inclosa en la secció 6 per posar en marxa,
que creim que és suficient, per posar en marxa aquesta oficina.
Com també l’esmena 11106, de posada en marxa el Consell
Audiovisual de les Illes Balears, que també a la secció 7 ja hi ha
la partida que creim, consideram, suficient per posar-la en
marxa.

Quant a les esmenes del Sr. Pastor, també les votarem en
contra, primera, la de 5 milions per possibilitar la reducció de
l’aportació dels ajuntaments a l’ATIB per la gestió dels
cobraments dels imposts municipals, idò miri, els ajuntaments,
de forma lliure, s’adhereixen a l’ATIB perquè l’ATIB en el seu
lloc cobri els seus imposts. Per tant, és una elecció lliure, si
algun ajuntament no es vol adherir, que no ho faci, per posar un
exemple, l’Ajuntament de Ciutadella, que és d’on som, té una
oficina de recaptació i tenen una empresa destinada a açò i fa les

seves recaptacions. Per altra banda, i també val la pena recalcar-
ho, tenim que l’ATIB disposarà, s’ha ampliat també enguany,
una pòlissa de crèdit de 180 milions d’euros pels quals ja avança
la recaptació que corresponen als ajuntaments, és a dir, l’ATIB
avança els doblers als ajuntaments dels imposts que recaptarà i
que encara no ha recaptat. 

I la partida de 50 milions, l’11090, per a calendari de
pagament als ajuntaments, és a dir, jo crec que en aquests
moments els deutes anteriors del Govern amb els ajuntaments
és un deute que ja és reconegut, és un deute que és líquid i que
és exigible, per tant, no té sentit aportar o posar una partida de
50 milions per dotar aquesta qüestió quan ja està, quan ja són
drets reconeguts i exigibles.

Per tant, m’agradaria recordar que quan realment es va
produir una situació d’impagament va ser a l’anterior
legislatura. En aquests moments, i gràcies als successius
mecanismes de pagament a proveïdors, s’ha amat liquidant el
deute als ajuntaments, què encara es deuen moltes coses? És
cert, què s’ha progressat? També és cert, què es deu molt menys
que a principi de legislatura? També és cert. Per tant, crec que
en aquests moments és una qüestió ara de liquiditat, però a poc
a poc i d’aquí a finals de legislatura pràcticament, com va dir el
conseller, que siguin història aquests deutes tants als consells
insulars com als ajuntaments.

Per tant, la nostra postura en aquesta qüestió i a les esmenes
que hem comentat serà de vot negatiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Breument, Sr. Camps, és veritat que
ja hem parlat i ja ho havia dit també en la meva intervenció, ja
parlàrem de la recuperació del CES, efectivament, està suspès
per llei, hi ha esmenes també a l’articulat que demanen
precisament això, la modificació d’aquesta legislació que va
deixar suspès el CES i si un va al fons de la qüestió en realitat
l’únic que hi ha rere tot això, la suspensió del CES, és la
voluntat d’eliminar sistemes de control al Govern. El CES venia
a ser un òrgan de consulta que aportava opinions que no sempre
eren favorables al Govern, quina és la millor manera de no tenir
aquest patiment pendent un dia rere l’altre? Idò, eliminar la font
d’aquests informes, eliminar el CES. Aquest és el motiu real de
la suspensió de funcions del Consell Econòmic i Social. 
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Diu, a més, que no voten... que han de votar en contra
perquè no hi ha lògica, perquè la suma de les dues esmenes que
es proposen ni tan sols arriben a la necessitat bàsica per fer
funcionar el CES, jo davant aquest argument li podria fer una
contraoferta, si jo li fes una transacció in voce ara proposant
passar els 200.000 més l’altra suma de l’altra esmena a un total
de 500.000, vostè aprovaria les esmenes? Per tant, com que sé
que em dirà que no és un argument que el podem deixar dins el
calaix també perquè no serveix.

Per tant, anem a una altra cosa, estic d’acord que hi ha un
pla aprovat per aquest govern de lluita contra el frau, és
discutible l’eficàcia, o interpretable, si tant vol, l’eficàcia d’un
sistema o de l’altre, però el que és segur és que aquest pla té
alguns forats que caldrien millorar. Crec que l’assignatura
pendent realment, i atès el volum de frau xifrat pels tècnics, que
com he dit abans està per sobre dels 1.000 milions d’euros, cal
buscar coordinació entre les administracions, s’ha de buscar la
fórmula que la feina d’una no sigui aïllada respecte de la de
l’altra, l’intercanvi d’informació, la colAlaboració a l’hora
d’inspeccionar sigui conjunta. D’aquí la proposta que feia
verbalment i que -repetesc- no dirà aquesta vegada que és un
copiar i aferrar perquè, entre d’altres coses, ja no l’hem feta
aquesta vegada, però si en volia fer referència, al marge que hi
hagi esmena específica o no, sí és un tema de què es podria
parla la creació d’aquell cos específic de totes les
administracions, que jo li deia, perquè seria la millor manera de
lluitar contra aquests fets.

I per part nostra res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, també en torn de rèplica, el Sr. Abril té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré servir el meu temps. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per part del diputat no adscrit, Sr.
Pastor, també en torn de rèplica té la paraula, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, d’una manera molt breu. A vostè, Sr. Camps, li pareix
normal que a dia d’avui encara no hi hagi un calendari de
pagament als ajuntaments? Vostè diu, el que s’ha generat
aquesta legislatura s’ha anat pagant. I el que es va generar en les
altres, què passa? Perquè els ajuntaments no són culpables d’un
canvi de govern, però, a més, tenen molta dificultat els
ajuntaments que se’ls degui doblers d’aquesta legislatura,
digui’m un sol pla que ha fet aquest govern a favor dels
ajuntaments. Cada legislatura hi havia hagut un pla destinat als
ajuntaments, la legislatura passada el Pla de Barris, la
legislatura anterior el Pla D, l’anterior legislatura el Pla Miralls,

clar, es generava molt de deute amb els ajuntaments,
construcció de noves escoles, construcció de centres de salut, tot
això generava que el Govern devia molts de doblers als
ajuntaments, però si aquests quasi tres anys els ajuntaments no
han vist absolutament cap pla destinat a les ajudes, clar que són
d’anteriors legislatura, però als ajuntaments els ho deuen, i
vostès presumeixen cada dia que són un govern que paga, no és
veritat, és fals, diuen mentides, no paguen i, a més, fan parts i
quarts, a segons quins ajuntaments els paguen i als altres no. A
les hores, crec que seria important tenir un document, generar
el crèdit, perquè vostè diu, estan reconeguts, estan reconeguts,
però, a quina partida?, estan fiscalitzats? Clar, vostè no m’ho
dirà a quina partida són tots aquests doblers que deuen als
ajuntaments, no m’ho dirà. Vostè diu, tenen problemes de
liquiditat, em pensava que ja no tenien problemes de liquiditat,
com quedam? Ara resulta que tenen problemes de liquiditat. Bé,
està bé, està saber-ho. 

L’altra partida, del Consell Econòmic i Social, és a dir,
facin-ho amb personal propi de la comunitat i no els costarà
tant, és a dir, no és veritat que els costàs al voltant de 500.000
euros i que no pugui costar menys, clar que és possible, es pot
fer amb un altre (...) personal, es pot fer el que sigui que pot
aportar la comunitat autònoma i ja no els costarà aquests
doblers. Li hem posat aquesta quantitat, és una quantitat
simbòlica, si vostès consideren que és més, idò, posin-ne més.
El que no em pareix normal és que posin arguments econòmics
una altra vegada per no posar en marxa el Consell Econòmic i
Social.

El tema dels ajuntaments, vostè diu, que és voluntari. És
completament fals. Si vostè vol negociar amb l’ATIB que
l’ATIB només et cobri l’executiva et diuen que no els interessa.
Sap per què?, perquè l’ATIB guanya doblers sobre els
ajuntaments, a costa dels ajuntaments, amb la recaptació
voluntària. I això és una autèntica vergonya, Sr. Camps, és una
autèntica vergonya que els ajuntaments paguin un 3%
simplement per domiciliar el rebut als ciutadans i que els
obliguin a passar per caixa, a tots els ajuntaments, perquè si no
els duen la voluntària no els volen dur l’executiva. I no m’ho
invent, Sr. Camps, això és cert, negociat amb el recaptador
d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, crec que és el moment, és un bon moment per
pensar a veure si un govern pot cobrar per sobre d’un cost un
servei que presta als ajuntaments, vostè digui’m, està d’acord?
Està d’acord que la voluntària tengui un cost i que la comunitat
autònoma cobri quatre o cinc vegades el que li costa? Hi està
d’acord vostè? Està d’acord vostè que la comunitat autònoma
faci negoci amb els ajuntaments? Clar, si hi està d’acord, digui-
ho, digui-ho i no hi ha cap problema ni un, però vostè no em
podrà justificar en cap moment que la recaptació voluntària del
Govern o que l’ATIB fa als ajuntaments costa un 3,5%, perquè
després m’haurà de justificar per què l’Ajuntament de Palma
paga un percentatge i l’Ajuntament de Lloret en paga un altre,
m’ho haurà de justificar; ho dic perquè no paguen el mateix, no
són iguals els ajuntaments de Costitx, de Lloret o de Palma, no
són iguals? Per què? Per quin motiu? Per quin motiu un
ajuntament ha de pagar més que l’altre? Vostè no m’ho podrà
justificar, per tant, jo crec que quan tu aproves una taxa, i amb
això estarem d’acord, simplement has de quantificar el cost del
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servei, i jo estic d’acord que costi el que val, el cost del servei,
que és un dos, un dos, que és un u, un u, què és un quatre, un
quatre, cap problema ni un, s’ha de pagar el cost del servei, no
d’una manera discrecional, el que es va pactar l'any vuitanta i
busques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. En torn de contrarèplica, per part
del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Començaré pel final. Sr.
Pastor, qualsevol ajuntament, i açò és el que jo havia comentat,
és lliure de poder signar un conveni amb l’ATIB perquè li
gestioni la recaptació dels seus imposts. Té aquesta possibilitat,
de fer aquest conveni i que l’ATIB li recapti els seus imposts o
fer-ho directament l’ajuntament. No em digui que Manacor no
pot ell recaptar els seus imposts, perquè Ciutadella ho fa, Maó
ho fa, Ferreries ho fa. És a dir, cada ajuntament, lliurement,
arriba a un acord amb l’ATIB perquè li gestioni els seus
imposts, si ell vol no firmar aquell conveni és lliure de no
firmar-ho, ningú no l’obliga, ningú no l’obliga que li gestioni
els seus imposts l’ATIB, ningú. Per tant, si un ajuntament ha
arribat a un acord i ha firmat un conveni, el lògic és que el
compleixi, si no li agraden les condicions, vagi-se’n , deixi el
conveni, oblidi's de l’ATIB i gestioni-ho directament, ningú no
l’obliga a gestionar els seus imposts indirectament a través de
l’ATIB. 

Per tant, aquesta esmena consideram que no té sentit, no té
sentit perquè el que cobra l’ATIB és una cosa que lliurement
s’ha pactat amb cada ajuntament. Vostè em diu que hi ha
ajuntaments que cobren més, menys, és a dir, el que marqui el
conveni que han signat amb l’ATIB. 

Una altra qüestió, el calendari de pagaments, li puc
assegurar, i vostè ho hauria de reconèixer, que tots els
ajuntaments, en aquests moments, avui, estan més o tenen més
confiança de cobrar el que els deuen que fa tres anys. Els
ajuntaments, avui, en qüestió de pagaments, estan millor que fa
tres anys, estic convençut i no sé els nombres, que a Manacor
avui el Govern li deu menys que fa tres anys. S’ha fet un esforç
enorme per part del Govern per liquidar els deutes anteriors i les
actuals, perquè evidentment cada any es genera el seu propi
deute, i s’ha fet aquest esforç. I repetesc, d’aquí a final de
legislatura, perquè és el compromís del Govern i el compromís
del grup parlamentari, els deutes a les administracions
públiques, als consells i als ajuntaments, seran història, seran
història. 

Una altra qüestió, el CES. Jo faré un poc de demagògia, un
poquet, permeti-m'ho, però m’estim més dedicar 583.000 euros,
que és el que costa mantenir obert el CES, a dependència, a
colAlectius de discapacitats, a sanitat, a menjadors escolars,
m’estim més dedicar aquests doblers a açò que a mantenir obert
el CES. Aquesta és la prioritat que tenim nosaltres, que vostès
s’estimen més dedicar aquests doblers al CES i no dedicar-ho a
açò, és una qüestió de prioritats, el nostre govern ha prioritzat
claríssimament les polítiques socials i per açò ha hagut de fer

aquest esforç de suprimir, en aquest cas, el CES; que en
condicions normals no ho haguéssim fet perquè hi ha prou
recursos i tenim prou doblers per a tothom?, d’acord, però que
en aquells moments havíem de prioritzar recursos, idò vàrem
trobar que aquesta mesura era la més adequada. Per tant, no
podem, en absolut, donar suport a esmenes que ... fins i tot
donant suport a l’esmena talment no podríem ni tan sols obrir el
CES; vull dir, si li aprovéssim l’esmena tal com està, de
200.000 euros, no podríem obrir el CES o si aprovéssim
l’esmena del Sr. Pastor de 130.000 euros, no podríem ni obrir la
porta del CES. Ni tan sols les esmenes són aprovables ja només
pel sentit que no basten ni per començar quant al pressupost que
hauria de tenir el CES.

Per tant, repetesc, a les esmenes dels grups de l’oposició
nosaltres les votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Passam a la votació de les
esmenes... 

Perdoni, Sr. Pastor, digui’m?

EL SR. PASTOR I CABRER:

És una qüestió d’ordre, Sr. President, és que no sé molt bé
com fer-ho, és que vaig cometre un error a l’esmena RGE núm.
11099, que la vaig imputar a la secció 17, és a dir, va ser un
error que vaig cometre i que l’havia d’haver imputada a la
secció 14. No sé si això té cura o no té cura, no sé si defensar-ho
a la secció 17, per passar-la a la 14, o si ja no és possible.

En vaig parlar a la interventora, ella em va advertir perquè
no m’havia adonat i em vaig equivocar de secció. No sé si això
és possible o si no és possible, imagín que ja no és rectificable.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si la resta de grups hi estan d’acord..., dic, expliqui'ns la
rectificació i llavors si els grups hi estan d’acord.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Jo la hi explicaré, és a dir, agafava una secció de la
Conselleria de Presidència, de la secció 11, i jo considerava
que..., és molt clara: “L’organització per a una major eficàcia i
coherència de l’acció de govern”. S’entén que el control
pressupostari és una funció específica de tota la conselleria, com
és la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, és a la secció 11, i jo
havia d’haver posat que la volia passar a aquesta secció, a la 14,
i em vaig equivocar i la vaig passar al a 17, la qual no té cap
sentit ni un, que és de serveis socials, i ho vaig fer, perquè com
que també vaig agafar la d’immigració i la vaig posar a serveis
social, es veu picant em vaig equivocar.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, per part nostra, en absolut, cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, si no hi ha cap problema...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

El tema seria, clar, aquesta esmena, per tant, passaria al
debat d’avui, ja seria en el Ple lògicament.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, clar. Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, cap inconvenient per part nostra perquè s’inclogui a la
votació d’ara i en tot cas els arguments de defensa que vagin al
Plenari, per part nostra no hi ha cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’acord, d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Tampoc. Idò seria l’esmena RGE núm. 11099 la que
hauríem d’incloure, és així, m’ha dit la RGE núm. 11099.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, sí, correcte, correcte, correcte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, l’afegim a les esmenes que tenim, Sr. Pastor, que
eren les RGE núm. 11089, 11119, 11090 i ara 11099, també.

Idò passam a la votació de les esmenes a la secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, i, si cap grup no demana
votació separada, en primer, votarem conjuntament les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Que tampoc n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

I, finalment, si cap grup no demana votació separada, farem
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; 8 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Jo, Sr. Rubio, de vostè no m’hagués tallat, ja que l’ha
aixecada, la deixi aixecada i no passa res.

Moltes gràcies, idò aquí acabam, i els que hagin de continuar
amb el debat número 10, a les quatre de la tarda continuarem.
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