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LA SRA. PRESIDENTA:

(...) i recomençam la sessió d’avui.

Debat número 4, de totalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports; a les seccions i entitats afins,
debat 4, de totalitat.

A) Esmena a la totalitat, Grup Parlamentari Socialista,
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, RGE núm. 9925.
Agència de Turisme de les Illes Balears, 9940. Ports de les Illes
Balears, 9950. Fundació per a l’Esport Balear Illesport, 9963.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 12, Conselleria de Turisme i Esports, 10141.
Agència de Turisme de les Illes Balears, 10142.

Defensa conjunta de les esmenes, Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Bel Oliver, té un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Bones tardes, diputats. El Grup
Socialista ha presentat una esmena a la totalitat del Projecte de
llei de pressuposts generals de la Conselleria de Turisme i
Esports i també als programes que d’ella en depenen. Aquesta
esmena està motivada per la distribució, per la priorització que
de la despesa es fa dels 69.121.789 euros dins la secció 12.
Consideram que aquests recursos són suficients, quedi clar que
no consideram que hi manquen recursos a la secció 12.

Qüestió diferent és a què es destinen aquests recursos i a
quins programes es prioritzen dins la conselleria. Parlant de
turisme, l’activitat econòmica transversal, per això aquest sector
no sols l’afecten les xifres i la política d’aquesta conselleria, hi
ha tota una sèrie d’actuacions del Govern i d’altres
administracions que incideixen directament sobre aquesta
indústria i, en aquest cas, de forma negativa. Per això no podem
deixar també d’esmentar-los, la Conselleria de Turisme no sols
té la responsabilitat de gestionar el pressupost de la seva àrea,
també s’espera que vetlli perquè l’activitat turística es pugui
desenvolupar, desenrotllar el millor possible, per això notam a
faltar el rebuig del conseller de Turisme als imposts que ja
graven l’activitat turística i els que ben aviat tendrem. És
evident que mesures com els nous imposts, concretament als
cotxes de lloguer i als dels envasos i la pujada del cànon de
sanejament de l’aigua, que hauran de suportar també el sector
turístic, són tremendament negatius.

Volem manifestar el nostre rebuig a aquesta onada
d’imposts indirectes, injusts i que graven el consum. Per emprar
les paraules del mateix president, Sr. Rajoy, son una
barbaridad. És una barbaritat gravar el consum en temps de
crisi, ho sap tothom, menys el Govern que no ho sap i no escolta
ningú. Aquí, a més, plou damunt banyat, ja que hem de sumar
als que ja sofrim, el de la benzina més cara d’Europa, la pujada
de l’IVA, de les taxes aèries, els que ara també entraran en vigor
l’any que ve; tots junts configuren el més gran despropòsit mai
vist per a la recuperació econòmica.

Amb paraules del sector turística, amb unanimitat d’opinió,
produiran pèrdua de competitivitat ja que implicaran un
encariment de la nostra destinació, per la qual cosa són un atac
frontal al motor de la nostra economia, el turisme. Per no
agradar no agrada ni al ministre Soria, també és ver que és d’un
cinisme incommensurable criticar l’impost al cotxes de lloguer
després que ell hagués pujat l’IVA. Tot plegat negatiu, molt
negatiu per a la nostra principal indústria i també per a tots els
ciutadans. Venguin del Govern Rajoy o venguin del Govern del
Sr. Bauzá, la qüestió és que tots ells tenen una única finalitat, la
recaptació per acomplir l’objectiu del dèficit. També es diu
voracitat recaptadora de l’administració.

Un altre aspecte clau per al nostre posicionament turístic,
per a la nostra imatge, també negatiu, és la propera arribada de
fems d’Europa per ser cremats aquí, a Mallorca. Segons les
darreres notícies, a més, entraran pel Port de Palma. No és
possible imaginar una estampa pitjor que aquesta, sincerament
falta diàleg, consens amb tots els sectors econòmics i tenir una
visió àmplia i no a curt termini, i sobra improvisació.

Nous imposts i pujada dels que ja tenim, l’arribada del
vaixell carregat de fems per començar l’any no són bones
notícies diputats, ja que dificultaran, i molt, la marxa de la
indústria turística, la recuperació econòmica i la creació de llocs
de feina estable.

Com la situació del Palau de Congressos, infraestructura que
és la resposta a les peticions del sector turístic, amb les obres
avui aturades. No pot continuar molt més temps així, pel
deteriorament de l’edifici, pel que costa cada més, per la imatge
que transmetem, perquè si era tan necessari no pot continuar
així ni un dia més. Amb els recursos públics s’ha arribat fins
aquí, ara ja és el moment que la iniciativa privada se’n faci
càrrec i així acabar-lo. En aquest sentit, la implicació privada,
que ja forma part de l’ATB, podria ser un canalitzador dels
recursos per acabar el Palau, ara el sector privat té una
oportunitat d’or per demostrar que la seva idea era bona, que val
la pena lluitar-la donant suport econòmic per acabar-lo.
L’administració no hi ha de dedicar ni un euro més.

El pressupost de la secció 12, tot i que ha augmentat en
5.753.349 euros respecte de l’any passat, s’ha distribuït aquesta
pujada sobretot als programes de la secretaria general d’Esports
i de Ports i Aeroports. En canvi, els recursos destinats a turisme
han baixat en 1.535.969 euros exactament. Consideram que
després d’haver aconseguit un augment de pressupost, prioritzar
programes de turisme seria més adient, atesa la situació que
vivim i la importància d’aquest sector en el conjunt de la nostra
economia.

Aquest pressupost, suficient, s’hauria de focalitzar sobre tres
aspectes que pensam determinants per al turisme i en el projecte
presentat la dotació que s’hi dedica és insuficient, són
l’estructura i gestió de productes turístics específics i
diferenciats des de cada una de les illes; són la formació, perquè
sigui el més completa possible i a l’abast del major nombre de
persones amb la finalitat d’augmentar la qualitat de tots els
nivells dels serveis turístics, és la millora de la connectivitat
aèria de cada una de les illes amb la resta del món, en primer
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lloc per als residents, per tenir la millor accessibilitat possible
i també perquè els nostres visitants puguin arribar a cada una de
les illes qualsevol sigui el mes de l’any, sense oblidar la millora
de la connectivitat entre illes. Producte, formació, connectivitat,
són tres conceptes essencials per a l’economia d’aquesta terra
i pensam que haurien de ser objecte d’especial atenció, traduïda
en més suport als programes que hi incideixen, estic parlant de
prioritzar aquestes àrees amb recursos dels quals la conselleria
ja disposa.

Connectivitat i producte incideixen de forma directa en la
desestacionalització, són dues cares de la mateixa moneda, un
sense l’altre no té sentit. Per això, la nostra priorització, abans
que qualsevol altra actuació, per la seva incidència directa sobre
la competitivitat i sobre la creació de llocs de feina.
Precisament, el que ha passat enguany, que més hotels que mai
han tancat a l’hivern, hauria de servir per fer la reflexió que
alguna cosa haurà de millorar aquest govern.

Sense formació, parlar de programes de qualitat no té sentit
ni raó de ser, la primera passa cap a la qualitat és la formació.
Les Illes Balears som una destinació turística consolidada,
enclavada en un món altament competitiu, el nostre producte
turístic estrella, el sol i platja, ha estat replicat per altres
destinacions que tenen la possibilitat d’oferir el mateix que
nosaltres, a preus molt més barats, amb una planta hotelera més
moderna. El sol i platja, com tots sabem, és un producte d’estiu,
amb la conseqüent concentració dels visitants aquests mesos.
Entenem que hem de continuar millorant aquest producte,
innovant, oferint més als nostres visitants. Però és del tot
necessari dedicar esforços i, si és necessari, també recursos, a
estructurar i gestionar altres productes que no siguin replicables,
que marquin la diferència respecte dels nostres competidors i
que es puguin desplegar durant tot l’any. En definitiva, producte
per diversificar mercats, perfils de clients i fora de temporada
alta.

I no ens hem de confondre, els complexos qui els té no els
supera construint, més construcció i més consum de territori és
continuar amb el model desenvolupista, model sense futur,
model esgotat si aquesta terra vol continuar amb el turisme com
a activitat econòmica. És no tenir idees ni imaginació, és anar
a allò fàcil, la parella ciment i turisme, totxo i turisme, és una
parella impossible, sense cap futur. Continuar per aquest camí
no ens du més que directes a la banalització de la nostra
destinació, a tudar la matèria primera del turisme, el territori.

La nostra alternativa és incidir de forma específica sobre el
concepte clau: diferenciar la destinació, l’única forma que tenim
per competir. Hem de ser capaços d’estructurar productes
turístics únics, irrepetibles, no replicables i ho podem fer si els
estructuram a partir del que ens fa ser únics: la nostra cultura, la
nostra història, la nostra forma de ser, la nostra identitat, els
nostres paisatges, els nostres costums, el nostre territori. I el que
no podem fer és replicar productes d’altres indrets, perquè això
produeix, com ja he dit, una banalització de la destinació i
copiar sempre és fàcil.

Qui millor que cada illa, cada marca turística hi ha per
decidir els productes turístics més interessants, més
representatius, els més convenients; qui millor coneix el punt de
partida dels productes per desenvolupar, cada illa amb el sector
és, al nostre entendre, qui té la informació i el coneixement de
la situació real per poder fer la tasca de coordinació, gestió i
implantació dels productes que cada una de les marques
consideri adient desenvolupar. No té cap sentit que aquesta
tasca es dugui a terme des d’una estructura comuna, com és
l’ATB; correspon als consells insulars aquesta tasca, no perquè
jo ho digui, ho diu el nostre Estatut d’Autonomia a l’article 70,
quan estableix com a competència pròpia dels consells insulars,
el turisme, amb la potestat reglamentària inclosa.

D’ençà de l’entrada en vigor de la reforma l’any 2007,
turisme, entre d’altres competències, ja és dels consells. Està
clar que cada consell insular té les competències i qui no ho veu
és que no sap llegir; també està clar que els consells no tenen els
recursos per exercir-les. Per això, perquè cada consell insular
faci el desplegament de productes turístics especialitzats,
diferenciadors i propis de cada illa, és necessari prioritzar
aquesta inversió sobre altres programes. D’aquesta manera els
conflictes que hagin sorgit a Eivissa, per manca de diàleg, no
passarien. I quan parlam d’estructura o producte no ens referim
a fer una llista de productes, ni molt manco a continuar
consumint territori, justament ens referim al contrari, a
preservar, a potenciar, a posar en valor la nostra principal font
de riquesa, precisament el territori.

Volem dir planificació de recursos, la gestió, la coordinació
publicoprivada, imprescindible, els sistemes de
comercialització, són tots aspectes sobre els quals és
imprescindible dedicar-hi esforços des de cada consell insular,
perquè cada illa té les seves especificitats que la fan única i,
precisament, aquest és l’element que s’ha de treballar.

Pensam que les meses estratègiques de producte han de ser
d’àmbit insular, per desplegar efectivament la seva tasca, i que
han de disposar de recursos i d’autonomia per dur-la endavant.

Un altre pilar essencial i amb l’enorme varietat d’elements
que configuren la prestació de serveis turístics és la formació;
hem dit altres vegades, però en un context global cada vegada
més competitiu, que el capital humà és d’una rellevància
especial. No ens podem conformar amb el que tenim, que és
molt, hem d’aspirar a més, a formar més persones, a innovar
també en formació. Creim sincerament que és necessari fer una
priorització dels recursos de què disposa la conselleria per
dedicar-ne més a la formació. Demanam inversió amb visió de
futur i és possible fer-la.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Oliver, per favor, vagi acabant.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, presidenta. No ens consola que els programes de
formació enguany no hagin davallat quan altres pugen. Per què
no hi dedicam més recursos? Invertir en despesa corrent en lloc
de formació ens pareix una equivocació tremenda.
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La millora de la connectivitat aèria de cada una de les illes
és vital per a tots els residents, per tal de garantir igualtat
d’oportunitats entre els ciutadans residents a cada una de les
illes i també per a la nostra economia, especialment la indústria
turística.

Ara mateix, tenim una situació de manca connectivitat i més
cara, realment pitjor no podem anar. Si no aconseguim millorar
aquesta qüestió tots els altres esforços de res no serviran. Hem
de ser conscients que la pèrdua de connectivitat és, després de
la pujada d’imposts, la qüestió que més preocupa a tot el sector
turístic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Oliver, per favor, ha d’acabar.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Si, ara vaig acabant, presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara ja ha d’acabar.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sabem que no hi ha cap solució màgica, d’aquí ve la nostra
esmena a la totalitat a aquests pressuposts, perquè pensam que,
tot i que tenen un pressupost suficient, seria millor focalitzar,
distribuir més en aquestes tres grans àrees la pujada que hi ha
hagut de pressupost.

Moltes gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam al Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca. Té la paraula la Sra. Mascaró, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la memòria
del seu pressupost diu que els pressuposts es basen en tres
pilars: la Llei de turisme, el Pla integral i la millora de la
connectivitat. I en principi semblen tres pilars bastant sòlids, si
no fos perquè després, quan anam a mirar els números, veim
que aquesta solidificació no és tal.

De la Llei de turisme ja sap vostè que no opinam, nosaltres
estam convençuts que no serveix per impulsar el turisme que
necessita aquestes illes perquè precisament es carrega allò més
important que tenim que és un paisatge molt ric i un territori que
cal preservar. No s’hi preveuen en aquesta Llei de turisme
mesures per combatre el principal problema d’aquestes illes que
és l’estacionalitat, al contrari pensam que l’incrementarà;
acudint a més construcció en sòl rústic, més construcció a
primera línia de la mar, creim, sincerament, que en res
millorarem la desestacionalització. De fet aquest hivern sembla
ser que serà un ..., que la llei acabada d’aprovar, que vostè li

donava tants i tants valors, que passarà un dels hiverns en què
més hotels tanquin en aquestes illes.

Pel que fa al Pla integral, per començar no té finançament;
el dia que es va presentar en públic, el propi president Bauzá va
dir que no tenia pressupost associat però que havien de fer un
esforç per cercar-lo perquè era una gran aposta del Govern.
Després se’ns va dir que es cobriria amb doblers del Pla estatal,
però finalment els pressuposts generals de l’Estat primer i
després els pressuposts de la comunitat autònoma ens confirmen
que no hi ha pressuposts destinats a aquest Pla integral de
turisme, al contrari, no és que n’hi hagi més, és que baixen els
destinats a turisme.

Diu també la memòria que en el desenvolupament de la Llei
de turisme d’aquest Pla integral s’han de fer tota una sèrie
d’actuacions, algunes de les quals, des del nostre punt de vista,
o bé no són competència del Govern o bé la realitat dels
números les contradiuen, per exemple amb la posada en marxa
dels PIAT, els Plans d’intervenció en àmbits turístics són plans
directors sectorials que corresponen a cada una dels consells
insulars, no és el Govern qui l’ha de fer, són els consells
insulars, però el Govern s’ho marca com a fita seva. Com les
intervencions íntegres que permetran la rendibilitat de la
comunitat com a destinació turística, estaria molt bé,
rehabilitacions integrals de moltes de les zones d’aquestes illes,
però i com ho faran, d’on treuran els doblers, qui ho pagarà
això? Perquè un exemple d’això el tenim amb la reforma
integral de la Platja de Palma i S’Arenal, una de les zones de les
millors que hi ha hagut en matèria turística, que necessita
precisament d’aquestes intervencions íntegres de què parla el
seu pressupost, que necessita rehabilitacions, necessita millorar
espais degradats, necessita millorar espais públics, necessita
embellir l’entorn, i això ho podrien dir d’altres zones de
Mallorca, d’altres zones d’Eivissa i d’alguna zona de Menorca.
Però de tot això ni el Govern d’aquí ni el Govern de l’Estat fan
res per poder-ho dur endavant. Al contrari, hi han renunciat, ni
un cèntim el 2011, ni un cèntim el 2012, ni un cèntim el 2013 en
inversions, no creuen en les inversions públiques; no creuen en
l’efecte multiplicador que tenen aquestes inversions sobre
l’economia privada.

Està molt bé dir que es dedicaran a la recerca de nous
productes que garanteixin mantenir el lideratge, la
competitivitat i la desestacionalització, tot això està molt bé,
però és contradictori amb les actuacions dels governs, tant des
de les Illes Balears com des de l’Estat. Com podran garantir i
mantenir el lideratge i la competitivitat i la desestacionalització?
Com fan comptes fer-ho, amb pujades de l’IVA, incrementant
taxes i creant-ne de noves, amb nous imposts, fent pagar fins a
9 euros diaris per un cotxe de lloguer? Tot això ens
incrementarà la competitivitat a les empreses turístiques a les
Illes Balears? O rebaixant les partides destinades a formació
incrementaran el lideratge i la competitivitat? És cert que aquest
any els doblers destinats a l’Escola d’Hoteleria no es mouen,
però és que la rebaixa que va tenir l’any passat era sagnant, i no
ens conformam que digui que l’escola continua funcionant,
perquè és precisament ara en aquest moment de crisi quan
l’Escola d’Hoteleria hauria d’oferir nous productes, nous estudis
i noves canalitzacions per a totes aquelles persones que estan
aturades i que podrien tenir un futur dins el món turístic.
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Pel que fa a la desestacionalització, també ens agradaria
saber com fa comptes moure aquest producte. És cert que ahir
va presentar aquest Pla 2013, que no hem tengut d’estudiar-lo
tot, només hem pogut veure el power point que hi havia penjat
a la pàgina web, però de moment el que hem vist fins ara és la
supressió de suport a moltíssimes activitats culturals i d’oci, que
sí que atreien turistes en temporada baixa.

Tampoc no millorarem la desestacionalització suprimint
inversions. Tot i així, li he de dir que hi ha coses que aplaudim
o que aplaudiríem si veiéssim que en realitat podria ser possible,
com per exemple el Museu Marítim; estam convençuts que un
Museu Marítim ben fet pot acomplir la seva doble funció:
didàctica i educativa, per una banda, i d’atracció de visitants cap
a una altra. Sé cert que deu tenir qualque esborrany o qualque
pla per crear-lo, però un museu necessita, a part de molta feina
i molta imaginació, doblers per posar-lo en marxa, espai i
doblers. Els té, Sr. Conseller, per posar-ho?, quines partides són
les que destinarà a això?

Després l’altre punt a què feia referència a la seva memòria,
a part de la Llei de turisme i del pla integral, era la millora de la
connectivitat. La veritat és que no sé si vostè n’és conscient,
però des que governen hem perdut connexions entre les Illes,
hem perdut connexions amb la península, hem perdut
connexions amb les principals ciutats emissores de turisme
europeu, i els preus s’han incrementat. L’obligació de servei
públic entre illes continua encallada, les connexions entre illes
són cada vegada pitjors; Menorca i Eivissa estan en mans de
companyies de baix cost, amb un futur molt poc esperançadors.
I la reducció, com li deia, de les línies amb les principals ciutats
europees ens preocupa i molt, ens preocupa i molt, i no veim
que el seu pressupost vagi destinat a millorar-ho. Per una banda
tenim unes xifres i per una altra uns objectius, objectius que li
dic que en res no s’adiuen amb la pràctica que duen a terme, i
aquella cosa que tots estam convençuts que és necessari
millorar, que és la competitivitat i el lideratge en el sector
turístic, se l’està carregant el seu vicepresident, supòs que amb
el seu vot, que són increment de taxes, increment d’impostos
sense solta ni volta.

Nosaltres, Sr. Conseller, li proposam retornar al debat sobre
l’ecotaxa, que sortirà molt més econòmica que l’impost sobre
els cotxes de lloguer, molt més econòmica, i que permetrà
millorar aquestes zones que ho necessiten. Jo li recoman
passejar-se, i supòs que ho deu fer vostè, per S’Arenal, per Sant
Antoni, per Platja d’en Bossa, i veurà com aniria més que bé
poder comptar amb aquests doblers, poder comptar amb la
colAlaboració dels ajuntaments per millorar l’entorn dels espais
turístics. Va prometre el Partit Popular no només turisme de
masses sinó turisme de qualitat. Fins ara hem tengut molts de
turistes, aquest hivern davalla, i m’agradaria, i al nostre grup
també, que les properes temporades aquest turisme realment fos
de qualitat, però si no ajudam a millorar l’entorn, si no hi
contribuïm des de les administracions, difícilment serà possible.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara obrim una qüestió incidental per a la
intervenció del Govern. Té la paraula el Sr. Conseller, el Sr.
Carlos Delgado.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes a todos los presentes.
Señores diputados de la oposición, ustedes han presentado
enmiendas a la totalidad del presupuesto de la Conselleria de
Turismo y Deportes argumentando que dichas cuentas no se
ajustan ni a los intereses de los ciudadanos ni a las necesidades
de las islas. 

Pues bien, antes de entrar en el fondo del asunto permítanme
que les recuerde, tal y como hice en mi intervención en
comisión del pasado 14 de noviembre, que las cuentas de la
comunidad están marcadas un año más por la austeridad. Cierto
es que ese día sólo tuve la oportunidad de exponer estas cuentas
ante los diputados del PP y del PSOE, dado que los
representantes del PSM-IV-Entesa i Més per Menorca no
comparecieron porque secundaron la huelga general convocada.

El año pasado el presupuesto de la Conselleria de Turismo
y Deportes ya provocó las críticas de la oposición esgrimiendo
los mismos argumentos que vuelven a traer hoy aquí. Cuando
para ustedes parecía que nuestra misión era liquidar la industria
turística de nuestras islas, presagiando poco menos que el
apocalipsis, ha resultado que, aunque nos vimos obligados
realmente a ajustar los costes de las principales acciones
promocionales, ello no ha supuesto ni la reducción de la
presencia balear en los mercados emisores ni la del número de
turistas que han llegado a nuestra comunidad autónoma. 

Y pese a esa notable reducción presupuestaria hemos
conseguido aprobar en tiempo récord los dos pilares sobre los
que se sustentan todas las actuaciones que se ejecutarán desde
la Dirección General de Turismo, y que contribuirán a la mejora
del entorno turístico y medioambiental, a la mejora del
producto, de la formación y de la innovación. Me estoy
refiriendo obviamente a la Ley de turismo y al Plan integral de
turismo, con los que ya se está incentivando la actividad
económica en general y la turística en particular. 

No se trata ahora de desgranar con detalle la gestión
realizada a lo largo de este año, porque los resultados están ahí.
Únicamente quería dejar patente que un año después de sus
críticas estamos en condiciones de afirmar que haciendo las
cosas bien se puede conseguir mucho más con un menor
presupuesto.
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Para 2013 el presupuesto global de la Conselleria de
Turismo y Deportes asciende a 69.121.789 euros. La Dirección
General de Turismo dispondrá de 25.623.888 euros, y con esta
cantidad se desarrollarán las actuaciones contempladas en el
Plan integral de turismo, que principalmente son las diversas
acciones de promoción turística previstas a lo largo del año, los
correspondientes estudios de marcas y productos, las
certificaciones de calidad, la celebración de nuevas reuniones de
mesas de alcaldes por el turismo, la coordinación de planes
turísticos a través del Consorcio de la bolsa de plazas, el
desarrollo de los PIAT en coordinación con los consells, y el
desarrollo de nuevos productos y la consolidación de los ya
existentes para reforzar nuestro destino y reposicionarlo.
Igualmente se hará frente a los pagos de la deuda heredada de
los intereses derivados del endeudamiento del Palacio de
Congresos y del Pla Mirall y Plan D, y a los pagos de los
convenios suscritos con touroperadores durante la última
legislatura.

Quiero mencionar expresamente otra de las prioridades que
perseguimos: la formación. La Escuela de Hostelería, todo un
referente en la enseñanza turística, recibirá este año 1.180.000
euros, la misma cantidad que el año pasado. En la escuela se ha
mejorado el programa formativo, tanto en lo relativo al plan de
estudios propio como en lo que se refiere a propuestas de cursos
de formación continua y a la formación de personas
desocupadas. 

Por otra parte, dado que tanto el Grupo Parlamentario
Socialista como el PSM-IV-Entesa i Més per Menorca creen
que el presupuesto de la ATB no responde a los intereses de los
ciudadanos ni a los de las islas, permítanme que indique que la
promoción de la oferta balear que se llevará a cabo ha sido
previamente coordinada y consensuada con los consells
insulares, los ayuntamientos y los agentes del sector privado de
cada una de las islas. En este sentido nuestro presidente presentó
ayer el plan de acciones promocionales para el año 2013, un
plan ajustado a los recursos de que disponemos y un nuevo
ejemplo de la colaboración público-privada que defendemos, y
que implica la ejecución de 107 acciones el próximo año.

En lo que hace referencia a la Dirección General de
Deportes, con un presupuesto global de 19.367.165 euros, se
seguirán las mismas líneas establecidas a principio de
legislatura. El deporte es, ha sido, es y seguirá siendo el gran
aliado del turismo, no sólo por su evidente y gran papel
desestacionalizador, sino también por ser generador de una
amplia y variada oferta turística. La celebración del primer foro
internacional de turismo y deporte ha sido la prueba más
evidente de que la unión de turismo y deportes fue todo un
acierto. La celebración de este foro se enmarcó en la política de
creación de productos turísticos, y sin duda el turismo deportivo
es uno de ellos. De hecho los datos estadísticos de los que
disponemos en la conselleria reflejan una evolución al alza en
la llegada de turistas que realizan alguna actividad deportiva
durante su estancia en nuestro destino; en 2011 fueron 1,6
millones los turistas que efectuaron algún deporte en las islas,
una cifra que supuso el 13,3% del total de los 12,2 millones de
turistas que nos visitaron ese año. De enero a octubre de 2012
ya hemos alcanzado ese mismo número, pues han sido también
1,6 millones los turistas que nos han visitado y han practicado
deporte durante su estancia. Por todo ello, y ante la necesidad de
atender a este importante segmento, se seguirá apostando por la

celebración de eventos que contribuyan a la
desestacionalización, así como por la mejora de las
infraestructuras deportivas existentes.

Otro de los objetivos de la Dirección General de Deportes es
seguir dando su apoyo al deporte en todos sus ámbitos, desde el
deporte de élite hasta el deporte base y el deporte para personas
con discapacidad, así como tutelar un programa de deporte
escolar que ejecutarán los consells insulars y que impulsará la
Fundación para el esport balear como centro docente de la
administración deportiva.

En cuanto a las ayudas para deportistas y clubes, para los
desplazamientos entre islas se cuenta con una partida de
1.100.000 euros, exactamente la misma cantidad que se ha
destinado a este fin durante este año. Asimismo se ha habilitado
una partida de 580.000 euros para ayudas a deportistas, 660.000
euros para clubes de categoría nacional, 60.000 euros para
eventos y 125.000 euros para desplazamientos a la península.

Y para finalizar con la Dirección General de Deportes, hay
que destacar que siguiendo el plan de reestructuración del sector
público autonómico el Consorcio EBE se ha integrado en la
Fundación Illesport, y se ha pasado a denominar Fundació per
a l’esport balear, y que con un presupuesto de 7.295.710 euros
tiene como principales objetivos dar continuidad a los 22
programas de tecnificación deportiva de los deportistas más
destacados de las Islas Baleares.

La última gran área de la conselleria es la Dirección General
de Puertos y Aeropuertos, que gestiona otro de los puntales
básicos sobre los que se sustenta el desarrollo económico y
social de las Baleares. Con un presupuesto global de 18.465.529
euros, la Dirección General de Puertos y Aeropuertos velará por
el mantenimiento de la calidad del transporte aéreo interinsular
y con la península, así como por la mejora de las
comunicaciones marítimas de los residentes y fomentará el
turismo de cruceros de pequeña y gran eslora en el marco de los
puertos de ámbito autonómico como actividad turística con gran
capacidad de crecimiento. Quiero destacar que por primera vez
en la historia se ha habilitado en los presupuestos una partida de
8,5 millones de euros para atender la bonificación marítima en
su cuota autonómica, y con la que se garantiza totalmente la
cobertura del 25% del descuento de residente en lo que se
refiere a los trayectos entre islas, y también el 39% adicional del
descuento para los residentes en Formentera.

Deseo igualmente destacar un importante logro en
conectividad aérea, la consecución de la declaración de la
obligación de servicio público de la ruta Menorca-Madrid en un
tiempo récord. Actualmente se está analizando la oferta que la
compañía aérea Air Nostrum presentó para adjudicarse en
exclusiva dicho servicio, que garantizará la plena conectividad
de la isla en temporada baja, en concreto entre el 1 de octubre
y el 20 de mayo, pues el resto del año operará el libre mercado.
Y para mejorar y velar por la calidad del transporte aéreo, la
Dirección General de Puertos y Aeropuertos proseguirá durante
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el próximo ejercicio con la celebración de los comités de rutas
de los aeropuertos de Palma, Mahón e Ibiza con el objetivo de
servir de interlocutor para canalizar las actuaciones relacionadas
con la promoción del transporte aéreo, de incrementar las
operaciones y el movimiento aéreo de cada aeropuerto, y de
promover las acciones necesarias que contribuyan a fortalecer
la conectividad aérea en cada una de sus islas. Igualmente se
elaborarán los planes bienales de cada uno de los tres
aeropuertos, a fin de participar en el establecimiento de nuevas
rutas para mejorar la conectividad de los residentes y potenciar
la llegada de turistas, y se insistirá en el traspaso de las
competencias del Estado a la comunidad autónoma sobre
aquellos aeropuertos, aeródromos e instalaciones secundarias
que no sean de interés general.

La dirección general también procederá a la redacción de los
planes directores insulares de puertos, e impulsará el estudio de
la conveniencia o no de proceder a la tramitación de la
concesión de la cesión de los puertos o instalaciones
autonómicas de gestión directa. Finalmente he de destacar que
se tramitará la reforma de la Ley de puertos de Baleares, la
modificación de su reglamento, la modificación de la Ley de
transporte marítimo y la aprobación de su reglamento. 

A la dirección General de Puertos y Aeropuertos está
adscrita la empresa pública Ports IB, que con un presupuesto de
19.223.410 euros destinará una partida de 300.000 euros a
mantenimiento para actuaciones urgentes, i 1,5 millones para
inversiones nuevas o de reposición en nuestros puertos, todo
ello al margen del pago del capital de las cesiones de crédito
como el que se subscribió para la construcción del dique de Son
Blanc de Ciudadela, por el que se ha presupuesto 7,1 millones
de euros para el pago de capital e intereses.

Señores y señoras diputados, creo firmemente que tras
analizar el presupuesto de la conselleria y explicar las
actuaciones que se llevarán a cabo deberíamos estar todos de
acuerdo en afirmar que sin lugar a dudas las cuentas de la
conselleria no sólo satisfacen los intereses y las necesidades de
los ciudadanos de Baleares, sino que además dan un paso más
en el camino que iniciamos hace aproximadamente año y medio
y que sin duda alguna contribuirá a la reactivación del sector
turístico y, por ende, de la economía en general.

Muchas gracias.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Bel Oliver, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, li agraesc les seves
explicacions, moltes d’aquestes vàrem tenir ocasió d’escoltar-
les a la seva compareixença en comissió. Només comentar-li
que aquesta portaveu no ha parlat en cap moment de promoció,
nosaltres hem estat atents al que va dir vostè en roda de premsa,
veurem el desenvolupament d’aquestes campanyes de
promoció, i pensam que precisament els recursos dedicats a

promoció i, a més, tenint en compte que l’ATB té un 34 i
busques per cent de capital privat, potser sigui el moment en
què aquestes empreses participant a l’ATB puguin ajudar, si de
cas és necessari, a incrementar fins i tot aquests recursos que
des de la seva conselleria es dediquen a una qüestió tan
important. Però vull fer èmfasi en què nosaltres no hem dit en
cap moment que fessin falta més recursos en promoció.

Nosaltres, respecte del que deia, precisament, de la
promoció, m’ha cridat l’atenció una qüestió i és que hem sentit
unes veus, que vostè tal vegada ens ho podrà explicar una mica
més, unes veus d’Eivissa precisament, de sectors d’Eivissa, que
imagín que és que ells no varen participar en aquestes
negociacions, en aquest pla de promoció, perquè no té cap sentit
que ara diguin que no els agrada si vostè ens diu que hi varen
participar, supòs que aquí hi deu haver alguna explicació
raonable.

Només comentar-li que la nostra esmena a la totalitat ve
sobretot basada en el que li he comentat al principi, en la
necessitat de recursos que té la conselleria, recursos suficients,
canalitzar-los cap a aquests tres punts. Tornarem parlar de
producte turístic, no és fer una llista, sinó que és estructurar, és
negociar, és fer totes aquelles actuacions necessàries per posar
en valor tots aquests recursos que nosaltres tenim i que ens fan
ser diferents. Crec que el nostre camí ha de ser la diferenciació,
és la paraula clau avui. Nosaltres hem d’anar a fer un producte
basat en tot allò que ens fa ser diferents, i què és el que ens fa
ser diferents? Doncs, és el que he dit: la nostra història, la nostra
identitat, el nostre paisatge, els nostres costums, la nostra
gastronomia. I el que no hem de fer, perquè de vegades és tan
important allò que s’ha de fer com el que no s’ha de fer, és dur
a terme productes turístics que són fàcilment replicables. I molt
manco nosaltres el que no hem de fer és copiar aquests
productes turístics; a nosaltres no ens convé, com a destinació
turística, que, una vegada que siguin aquí, sigui i sembli el
mateix que ser a un altre indret d’Europa o de la península
mateix, jo crec que hi ha potencial més que suficient per
aprofundir en aquest producte turístic, per anar a cercar nous
mercats, per anar a cercar nous perfils de visitants, per anar a
cercar fora de temporada totes aquestes persones, que, ben
segur, amb la quantitat i el potencial que tenim, poden trobar
aquí activitats turístiques interessants per fer.

Respecte de la connectivitat aèria, Sr. Conseller, nosaltres no
dubtam dels esforços que vostè ha fet des de la seva conselleria,
però la realitat és que cada vegada estam pitjor. La portada de
l’altre dia mateix, d’un diari, d’un mitjà local, era com a molt
gràfica, no és..., a part que era caríssim entrar i sortir de l’illa,
és que no es pot entrar ni sortir, ja és per una qüestió dels propis
residents de les Illes Balears. Jo crec que en aquest sentit
nosaltres el que li demanam és un esforç, entenem que els
recursos que té són suficients, la nostra proposta és redistribuir-
los d’una altra manera, amb uns altres programes, però
mantenint la distribució econòmica que vostè havia plantejat a
la seva conselleria, però anar fent aquest esforç enorme.
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És la primera preocupació del sector turístic, vostè ho sap
tant o igual de bé que jo, si no tenim aquesta connectivitat
sobretot a l’hivern, però també jo diria a l’estiu, jo diria que tot
l’any, a totes les illes, per als habitants de les nostres illes i per
als nostres clients, importantíssims per a la nostra principal
indústria, tota la tasca que facem no té cap sentit, no té cap
sentit perquè sense connectivitat evidentment no es pot arribar,
i si no es pot arribar podem tenir uns productes fantàstics,
podem haver una promoció meravellosa, ho podem tenir tot a
punt, que jo no dubt que la nostra feina i la seva també serà que
hi estigui, però si els nostres clients no poden arribar tota la
feina haurà estat feta de bades.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per al Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra.
Joana Lluïsa Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, és ver que no
vàrem venir el dia que va exposar els pressuposts, però vàrem
llegir molt atentament el Diari de Sessions i hem llegit molt
atentament la memòria del pressupost i avui l’hem escoltat i
més o manco torna a dir el mateix. Diu que l’any passat ja el
criticàrem i que enguany tornam criticar el seu pressupost, li puc
prometre, i vostè ho sap ben cert, que si aquests pressuposts
fossin fets pel nostre grup i vostè estigués a l’oposició, les seves
crítiques també serien ben fortes. Vostè n’és conscient d’això,
el que passa és que evidentment no ho pot dir.

Referent als dos pilars seus de la Llei de turisme i Pla
integral, que suposen una millora de l’entorn, suposen una
millora del producte i suposen una millora de formació. Sap que
discrepam totalment sobre aquests temes. La Llei de turisme,
des del nostre punt de vista no suposa cap millora de l’entorn,
al contrari, significava més ocupació de territori, més ocupació
de territori fins i tot protegit i això en res millora l’entorn.
D’altra banda per millorar l’entorn hi fan falta inversions,
inversions públiques, perquè no ho podem fiar tot a les
inversions privades. Els privats invertiran en els seus negocis,
però hi ha algunes zones que no els toca haver-ho de pagar als
privats. I en cas que fos així, significaria que privatitzam espais
públics, cosa que tampoc crec que millori el benestar dels
ciutadans d’aquesta terra.

La millora del producte, quin producte? Què volem
promocionar, Sr. Conseller? Més camps de golf o la Serra de
Tramuntana? Més espais naturals o coses que tenen a altres
bandes? Vostè em podria dir, no invertim en l’entorn perquè ja
ho fa Medi Ambient. Però és que Medi Ambient tampoc ho farà,
perquè Medi Ambient està acomiadant el personal que feia
aquestes coses, que havia d’obrir les portes -entre cometes- als
turistes per poder arribar a molts d’aquests espais, per poder
dissenyar rutes i zones, i tot això està desapareixent dels seus
pressuposts, ja no hi és i ha desaparegut dels de Medi Ambient.

Per tant, això que fan les coses bé, que fan més coses amb
menys pressuposts, vostè ho veu des del seu punt de vista, però
no és una realitat massa objectiva. És cert que hi ha hagut molts
de turistes aquest estiu, han arribat molts de visitants aquest any,
però no s’ha traduït en més llocs de feina. L’atur s’ha
incrementat mes a mes. Per tant, seria bo que aquest motor de
l’economia realment ho fos en tots els aspectes, especialment
amb el de l’ocupació. I això no va gaire relacionat. 

El tema de la formació. Vostè diu que l’Escola d’Hoteleria
té els mateixos doblers que tenia l’any passat. Efectivament, té
els mateixos doblers que tenia l’any passat, però és que l’any
passat li va pegar una retallada de mil dimonis! I precisament és
ara, quan els nostres competidors estan en crisi, els competidors
de tot l’any, però també de sol i platja, és quan hauríem
d’aprofitar per crear aquest producte, per consolidar molts
d’aquests productes, que una vegada aquests competidors surtin
de la crisi, tornarem perdre visitants.

El tema de l’obligació de servei públic. Menorca-Madrid
pareix que ara s’ha fet. A Barcelona no existeix, però és que a
Eivissa tampoc, ni a Madrid i els preus són caríssims. I la
connectivitat és bàsica, perquè ja ho podem tenir tot preciós,
com una patena, si no hi ha rutes per arribar, si no hi ha
suficients places per arribar, no vendran. I a més, hauria de ser
a uns preus assequibles. I vostè sap que les taxes aeroportuàries
es varen incrementar. Ara incrementen cinquanta mil i una taxes
que faran perdre molta d’aquesta competitivitat perquè
carreguen damunt les coses que no haurien de carregar
incrementant, per tant, encara més els problemes de la
insularitat.

A mi sincerament m’agradaria conèixer què n’opina el
conseller de Turisme de tots aquests nous imposts i noves taxes
que s’han de crear. Si realment les peticions que li fa el sector,
el sector li fa dues peticions que són dues que nosaltres també
li feim, taxes i connectivitat, què fa comptes fer amb aquests dos
temes? No basta dir tenemos declaración de obligación de
servicio público. No basta, hi ha d’haver-hi suficients places i
places amb garanties de continuïtat, no aquestes places
d’aquestes companyies de baix cost, que no sabem si demà
continuaran. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En nom del Govern per contestar i per tancar la qüestió
incidental té la paraula el conseller de Turisme, Sr. Carlos
Delgado, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, señoras diputadas.
Empezaré por usted, Sra. Mascaró. De cargarse el paisaje
absolutamente nada, no estamos de acuerdo y usted sabe que no
es verdad, con los resultados que están ocurriendo a día de hoy
desde la aprobación de la ley. Sólo en Mallorca 50 proyectos
presentados, todos para reforma y subida de categoría de
hoteles. No se habrá dado cuenta de que nunca se había
conseguido una avalancha semejante de propuestas de mejora
de los hoteles sin consumir un metro cuadrado, ¿se ha dado
usted cuenta? ¿Ha estudiado estos resultados? Yo sinceramente
no sé qué dice. Esto es lo que realmente aumenta la
competitividad.

Es cierto que tenemos que luchar contra determinadas
medidas fiscales que no gustan a nadie. Es cierto que hay ciertas
medidas que no me han gustado a mí y no le han gustado al
ministro de Turismo, pero más que nunca y ante esas medidas
que son absolutamente necesarias, es cuando tenemos que hacer
bien nuestro trabajo y no tenemos porque soportar mentidas de
consumos de territorio, cuando el consumo de territorio no ha
existido.

Otro tema que usted dice es el tema de la
desestacionalización y la supresión de apoyo a las actividades
culturales. No es cierto, acabamos de sacar como usted sabe una
linea de subvenciones, 35 proyectos culturales van a recibir
subvención: 20 en Mallorca, 4 en Menorca, 7 en Ibiza y 1 en
Formentera. Esto acaba de ser adjudicado y dimos cuenta en el
Parlament. Por lo tanto, no es cierto tampoco eso que usted está
diciendo.

En cuanto a lo que ha dicho la Sra. Oliver, en el sentido de
que Turismo baja presupuestariamente. Bueno, es cierto que hay
una bajada, pero es que tenemos que pagar 2 millones de euros
menos porque baja la deuda del Plan B y del Pla Mirall, 2
millones de euros que antes teníamos que pagar y medio millón
de euros que iba a la Fundación Baleares Sostenible y que ahora
no pagamos, con lo cual al final, podemos destinar más
presupuesto a producto y a promoción. Y producto es lo que
estamos impulsando. Nunca se había trabajado como se está
trabajando hasta ahora tanto, de una manera tan organizada,
estructurada y con cierta estrategia el producto y la promoción.
Y quien ha seguido la linea del turismo en los últimos años sabe
que esto es así, es una realidad. Ese producto será precisamente
lo que mejorará las rutas, la existencia de lineas aéreas.

En cuanto a la promoción, es cierto que no ha dicho nada en
cuanto al tema de la promoción. Pero yo sí he escuchado
intervenciones en el sentido de que el Estatuto de Autonomía
del año 2007 establece que la promoción es competencia de los
consells insulares, por cierto del 2007 y del 2007 al 2011 no
gobernamos nosotros y ustedes no hicieron absolutamente nada,
pero es cierto que nosotros por lo menos nos hemos puesto a
trabajar de una manera que permita que dichos consells
insulares adopten las decisiones de manera autónoma en
relación a la promoción turística de su propia isla o marca. 

Esto es así con la nueva estructura de la ATB que ha dado
entrada al sector privado y ha creado las comisiones ejecutivas
de cada una de las islas, donde estas islas, con sus propios
empresarios privados, porque también conforman las
comisiones ejecutivas, pueden decidir, de hecho han decidido y
se ha vendido así y se presentó ayer por parte del presidente el
plan de promoción, donde cada una de las islas he elegido lo
que quiere hacer con su promoción, directamente cada una de
las islas. Es cierto que se tendrá que dar cumplimiento al
Estatuto de Autonomía. Lo que ustedes no hicieron en 4 años,
a lo mejor lo tendremos que hacer nosotros en un corto periodo
de tiempo. Pocas lecciones nos pueden dar y nosotros tenemos
que estudiar este tema. Mientras la situación económica esté
como está, quizás no lo hagamos, sabemos que lo tenemos que
hacer, pero lo que sí hacemos es darles autonomía en la decisión
dentro de nuestras posibilidades económicas, porque eso sí que
es una realidad.

En cuanto a la falta de inversión pública, Sra. Mascaró, en
zonas turísticas maduras hay el consorcio de la bolsa de plazas,
el otro día di los números, es impepinable, 1.893 plazas
regularizadas por 9.670.000 euros. Ustedes en el año 2011, en
la legislatura pasada, tan sólo regularizaron 108 plazas, 108
plazas en un año, nosotros 1.893. Esto es dinero público que se
destina a la rehabilitación de las zonas turísticas maduras. Esto,
no hacemos inversión en cosas casi ilegales, como pagar a
compañías aéreas, cuando la Comisión de Competencia Desleal
de la Unión Europea está investigando esos pagos. Eso no lo
hacemos. Directamente con la legalización de plazas del sector
hotelero, sector al que ustedes tanto demonizan, con esas
regularizaciones de plazas pagamos las inversiones en las zonas
turísticas maduras. Esto es lo que hacemos.

Termino ya. El Plan de acción para el 2013 presentado ayer
por nuestro presidente, establece 107 acciones con coste medio
por acción de 25.000 euros. En el pasado costaban 97.000, o
120.000 euros por acción, cosa que ustedes saben muy bien.
Miren, señores diputados, hemos aprobado una nueva ley,
hemos aprobado un plan integral, hemos aprobado el primer
Plan de promoción para el año 2013 y desde luego lo que no
hemos aprobado es gastar 482.000 para que 13 personas pasen
dos días en el torneo de tenis de Roland Garros de París. Esto
desde luego nosotros no lo hemos aprobado.

Por todo lo dicho, señoras y señores diputados de la
oposición, estamos totalmente convencidos de que estos
presupuestos se ajustan a los intereses de los ciudadanos y a las
necesidades de nuestras islas. Muchas gracias.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Torn en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Lourdes Bosch per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Ara fa un any que la Conselleria de Turisme i Esports,
presentava el seu pressupost més baix dels últims anys.
Evidentment l’acusada austeritat dels mateixos no va ser un
caprici de l’Executiu, sinó que vingué donada per les difícils
circumstàncies econòmiques per les quals travessava i que
encara travessam. 

Davant d’aquest exercici de realitat i prudència, l’oposició
acusà el Partit Popular de renunciar a implicar-nos a dirigir el
creixement del turisme, de renunciar al desenvolupament
econòmic i turisme, que només optàvem per a la contenció del
dèficit, que amb aquesta quantitat poca cosa faríem a l’àrea de
promoció, que amb aquest pressupost no seríem capaços de fer
reformes estructurals. I amb aquests arguments justificaven la
seva esmena a la totalitat, però el temps posa les coses en el seu
lloc. Al llarg d’aquest exercici hem demostrat amb fets, que cap
dels seus vaticinis era real, que les reformes estructurals
necessàries en turisme no es fan amb partides econòmiques, ni
amb promoció, sinó legislant, que és el que hem fet.

En un any aquest govern ha complit amb la seva promesa
electoral i actualment a Balears tenim una nova llei de turisme
que deixa enrera l’anterior normativa obsoleta que impedia el
nostre sector competir en igualtat de condicions amb altres
destinacions i que a més, ja està donant els seus fruits. És
l’element fonamental per incentivar l’activitat econòmica en
general i la turística en particular.

Balears ha estat present a les fires internacionals de renom
i d’altres específiques per a la promoció de productes
desestacionalitzadors, però amb una diferència que tots els
ciutadans sabem valorar i és que allà on el pacte en plena crisi
gastà 18 milions d’euros, el Partit Popular n’ha gastat 9, que
enguany hem superat els 12,2 milions de turistes, que han
augmentat les pernoctacions en els hotels un 12,4% a Mallorca
i un 7,9% a Menorca, que ja s’està estudiant la licitació oficial
de l’OSP de la ruta Maó-Madrid, que s’ha creat el centre
d’interpretació de l’esport que no ha costat res, bé, 99 euros, que
hem reforçat la promoció dels nostres ports en l’àmbit del
turisme de creuers, que aquest estiu han arribat creuers a ports
on no n’arribava cap des de l’any 1983.

Tot això són fets reals, constatables, mesurables, hem
demostrat que és possible fer les coses d’una altra manera,
rendibilitzant al màxim les opcions que teníem per millorar la
gestió, racionalitzant i prioritzant correctament la despesa, que
és possible fer més amb menys.

Enguany que tornam presentar uns pressuposts austers i
realistes, que no enganen els ciutadans, que cercam l’equilibri
pressupostari que mai s’hauria d’haver abandonat, perquè la
política temerària que vostès van desenvolupar, deixà ferida de
gravetat aquesta comunitat, posant en greu perill el nostre estat
del benestar i ara vostès tornen presentar una esmena a la
totalitat, argumentant que aquests pressuposts no s’ajusten als
interessos dels ciutadans? Sí, sí que s’ajusten als interessos dels
ciutadans. És trist dir-ho, però s’han plantejat que els que
segurament no s’ajusten als interessos dels ciutadans són vostès,
els partits de l’oposició que es dediquen quasi exclusivament a
criticar, a posar pals a les rodes, a fer la traveta? Després d’un

any i mig que la societat els mostrés el seu rebuig a les
eleccions, són incapaços de reconèixer les necessitats reals de
Balears. I molt menys de reconèixer els mèrits d’aquest Govern.
No passaria res si de tant en tant ho fessin, hi ha motius. Seria
una actitud que els engrandiria i que els dignificaria a vostès i
a la política. Per desgràcia, han fet seu el lema de “a l’enemic,
ni aigua”. I tant els fa si amb aquesta actitud fan mal als
interessos de les nostres illes. Dia rere dia demostren que no
estan al costat dels ciutadans, de les persones que tan anomenen.
Dia rere dia, demostren que estan al costat dels seus interessos
partidistes. 

Davant la gravetat del moment que vivim, la conselleria ha
fet un esforç important per mantenir els objectius marcats en
l’inici de la legislatura, sustentant els serveis que s’estaven
prestant, fent front a l’immens deute heretat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats, deman silenci.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

...i suplim la manca de recursos amb enginy. Sí, els molesta que
mencionem el deute heretat, però és una realitat molt important
perquè el seu deute condiciona aquests pressuposts.

Diuen que troben que el pressupost és suficient, però que no
els agrada com estam repartint. Doncs saben què?, nosaltres
estam convençuts de com està repartit aquest pressupost, però
ens hauria agradat tenir molta més disponibilitat pressupostària.
Però vostès no ens l’han deixada. I mentre nosaltres continuem
pagant els deutes generats pel pacte, mentre continuem pagant
la seva irresponsabilitat, tenim tot el dret del món a recordar-
los...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Bosch. Senyors diputats, per favor, deman
silenci.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenim tot el dret del món a
recordar-los quin és el motiu pel qual totes les persones de les
illes hem de viure amb aquesta austeritat.

El Partit Popular ha optat pel treball ben fet. El pressupost
que avui defensam, ens permet tornar poc a poc a la senda del
creixement econòmic i social. És important adaptar-se a la
realitat de la conjuntura d’aquests moments de crisi econòmica.
I és en aquest moment que constitueixen un encert per part
d’aquest govern, les reformes estructurals que permeten millorar
l’entorn turístic i mediambiental, la millora del producte i del
servei, a través de la formació i mitjançant les eines bàsiques de
l’organització administrativa cap a la competitivitat,
sostenibilitat i l’excelAlència turística.
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A pesar de tot això, de les explicacions, continuen dient que
aquests pressuposts no s’ajusten als interessos dels ciutadans?
Siguin sincers, no són els interessos de les persones d’aquestes
illes la priorització de la formació amb la dotació que es fa a
l’Escola d’Hoteleria? Exactament a la de l’any passat, si ja ha
quedat demostrat que amb aquesta quantitat hem estat capaços
de millorar el programa formatiu?

No és de l’interès de les persones d’aquestes illes, potenciar
de la mà de la iniciativa privada, la celebració d’esdeveniments
esportius que repercuteixen en l’economia i el turisme?
Continuar donant suport a l’esport en general, augmentar totes
les partides destinades al manteniment i la inversió de les grans
infraestructures esportives? No és de l’interès de les persones
d’aquestes illes atendre la bonificació marítima amb un
pressupost de 8,5 milions d’euros, garantint totalment la
cobertura del descompte de resident? Continuar treballant per
participar en la cogestió dels nostres aeroports? No és de
l’interès de les persones d’aquestes illes, i especialment de
Menorca, el compromís de l’ATB de realitzar les tasques
necessàries per assegurar l’obra de rehabilitació del Pati de Sa
Lluna?

Si us plau, facin un exercici de responsabilitat, de
coherència, de realisme. Estan acostumats que una línia de feina
ha d’estar acompanyada d’un pressupost. Canviïn el xip, aquest
govern ha dut a terme iniciatives amb èxit sense doblers. Deixin
els seus esquemes antiquats, perquè és precisament aquesta
mena de política la que ens ha abocat a l’escenari actual. 

El Partit Popular opta per la imaginació i no pel
malbaratament, per l’esforç, pel treball. Aquests pressuposts
demostren, un cop més, que estam compromesos amb totes i
cada una de les illes. Nosaltres demostram la nostra sensibilitat
amb fets i no amb camisetes i enganxines. 

Sra. Mascaró, vostè ha fet incís que nosaltres ens volem
carregar el territori. I això és greu mentida que tornarem una i
una altra vegada a desmentir. Nosaltres som conscients que la
nostra matèria primera és precisament el paisatge, el territori i
per això precisament la Llei del turisme el que fa és incentivar,
rehabilitar integralment els edificis ja existents, un edifici ja
existent no consumeix territori, Sra. Mascaró. Com tampoc no
consumeix territori donar un ús d’agroturisme a una construcció
antiga en sòl rústic, és més, això permet contribuir a mantenir
el nostre patrimoni i contribueix a mantenir el nostre territori
rústic en condicions. Creiem que, efectivament, els pressuposts
que ha presentat la Conselleria de Turisme són realment, com
ha dit el conseller, els millors per les circumstàncies actuals per
a les nostres illes i per als nostres ciutadans. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula pel
Grup Parlamentari Socialista la Sra. Isabel Oliver, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Hem tornat a escoltar una sèrie d’un
popurri, un espècie de popurri de diverses intervencions que ja
havíem tengut ocasió d’escoltar en altres intervencions, Sra.
Bosch. Només per fer un poc d’èmfasi en el que ja he dit una
vegada i una altra vegada, nosaltres pensam que aquest
pressupost de la Conselleria de Turisme és adient, la xifra total
és adient i pensam que seria millor dedicar més esforços dels
que ja es dediquen, més esforços en producte diferenciador
propi, nostre, no replicable, no fer allò que a vegades o pareix
que sí es vol fer que és replicar productes turístics d’altres
indrets, jo crec que això seria un greu error, seria perdre la
nostra essència com a destinació turística, seria fer aquesta
homogeneïtzació, aquesta globalització que crec que no és bona
per a una destinació turística com la nostra, madura, que ha
perdut aquest exotisme, hem d’anar per unes altres qüestions, no
per un exotisme que ja no tenim, i en formació.

L’escola d’hoteleria és un punt clau i molt important en
turisme, per això nosaltres pensam tot i que té un pressupost i
que el conseller ja ens ha comentat que havia duit endavant tots
aquests programes, nosaltres no ho dubtam que els hagi duit,
però pensam, i així ho diuen i ho comenten molts experts, que
la forma de sortir d’aquesta crisi, una de les formes, és amb
formació. Idò nosaltres pensam que treure una sèrie de recursos,
concretament crec que era de Calanova, del Palma Arena, de
despesa corrent per dedicar a formació, jo diria que és just i
necessari i que qualsevol persona ho entendria.

En connectivitat aèria, en connectivitat nosaltres també
pensam que els recursos que hi ha a les partides de la
Conselleria de Turisme són suficients, el que demanam és
encara més esforços perquè aquesta connectivitat sigui real i
efectiva. Fer més reunions, que se n’han de fer moltes, jo ho sé,
que a vegades per fer-ne una que funcioni, una que valgui la
pena has de fer deu que no, però ens agradaria que es fes valer
el pes polític, la influència, les sinèrgies, digui-li com vulgui,
tenint en compte que tenim un govern del mateix color que a
Madrid doncs perquè aquest fet pugui ser reconegut i millorar
la situació que, creguin-me, és molt dolenta.

El Pla integral de turisme jo l’he llegit detingudament, així
com la Llei general turística que vostè també en feia èmfasi, i jo
li he de dir una qüestió, Sra. Bosch, el que veig és que la Llei
general turística va en un camí, que és el camí que ha marcat el
Govern, no ens hem d’enganyar, és el camí que vol el Govern
i això es tradueix en tota la sèrie d’articles que hi ha, que són al
voltant de 130 amb moltes disposicions addicionals, vostè ho
sap tan bé com jo. Jo veig que el Pla integral de turisme va en
sentit contrari, és un pla teòric que té una aplicació pràctica, jo
ho entenc, la té, però va en sentit totalment a l’inrevés del que
diu la Llei general turística, llavors fer casar una amb l’altra és
quasi fer malabars.
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 Jo ho veig perquè ho he llegit detingudament i en un
moment donat ell diu que en aquest pla integral de turisme
nosaltres ens adherim a ser turisme responsable i a l’apartat que
posa "dimensiones" diu que la protecció dels recursos naturals
de valor, mitjançant la conservació i l’ampliació de les àrees
naturals protegides i de control de la intensitat de l’us turístic és
una qüestió molt important a tenir en compte, que la gestió
adequada de recursos naturals escassos, com és els hídrics i els
energètics, s’han de fer amb un ús racional, que s’ha de limitar
l’impacte ambiental de l’activitat turística contemplant la
pressió humana i l’estrès urbanístic, el estrés urbanístic, -és que
estic traduint perquè està en castellà- implantació de polítiques
i pràctiques de gestió mediambiental a la destinació -diu- per
això, qualsevol estratègia tàctica o opció que es plantegi ha
d’estar alineada amb el concepte del turisme responsable com
a referent del nostre turisme.

Jo subscric totalment i absolutament això que està en aquest
pla integral de turisme que ha presentat el Govern, el que jo veig
és que moltes de les actuacions van en el sentit contrari i a mi
em sap greu. 

M’agradaria acabar aquesta intervenció, que avui ja no
intervindré més, ahir a un dels premiats en els Premis Onda
Cero en turisme, precisament, li digué al nostre president, al Sr.
Bauzá, “el nostre patrimoni, el nostre paisatge, el nostre territori
l’hem de mantenir i fer-ho compatible amb el turisme”, Toni
Obrador ho va dir. Subscrivim també aquestes paraules.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Joana Lluïsa Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ara resulta que no fa falta
més promoció, jo crec que tots els altres deuen ser beneits, la
comunitat de Madrid, Castella-La Manxa, fins i tot el Museu del
Prado, un dels museus que té els millors productes del món fa
promoció, i ara a les Illes no fa falta més promoció, ara no ens
fa falta més promoció. Fins i tot fan promoció dins els avions
que ens duen a Menorca i a Eivissa, fins aquí dins, puges a
l’avió per anar-te’n a Menorca o a Eivissa i et trobes, “Castilla-
La Mancha te espera”, “Asturias es un placer”, i tu dius, i les
Illes? Nosaltres no ens podem promocionar? Ah! Idò, no. Aquí
ara investiguen si vàrem pagar a una companyia aèria. Jo crec
que en aquesta comunitat o som més papistes que el Papa o
qualque cosa hi ha que no funciona, Sra. Bosch, qualque cosa hi
ha que no funciona.

El que sí és cert és que en aquests moments molts dels
nostres competidors a nivell turístic tenen molts de problemes
socials, polítics, de terrorisme fins i tot, i això fa que molta gent
no hi vulgui anar i hauríem d’aprofitar aquest temps per deixar
la nostra comunitat ben estructurada, no necessàriament amb
lleis de turisme, perquè quan aquesta gent torni a tenir els seus

problemes arreglats no perdre els visitants que ara tenim
manllevats, entre cometes, poder-los fidelitzar. 

Han incrementat les pernoctes, és cert, a Mallorca, s’ha de
dir,  més del 12%, quasi un 8 a Menorca, tot això són xifres
reals, però també són xifres reals que al mateix temps que
incrementaven aquestes pernoctes incrementava l’atur. Per tant,
això, aquest increment de pernoctes no ha beneficiat al conjunt
de la societat, no ha millorat el benestar dels ciutadans
d’aquestes illes, qualque cosa falla si l’increment de les
pernoctes no du incrementat una redistribució també del
benestar i de la riquesa entre tots els ciutadans.

Això que a l’enemic ni aigua, supòs que ho deu dir pel seu
grup, que de 500 esmenes que hem presentat entre tots dos,
entre els dos grups de l’oposició, no n’aproven ni una. Deu ser
per això que ho deia vostè, deu haver tengut un lapsus, perquè
mirin que hem fet de propostes, de 500 ni una. Per tant, aquí,
qui és l’enemic de qui? Qui és l’enemic de qui?

Tenen tot el dret del món de retreure, evidentment que tenen
tot el dret del món de retreure i d’adaptar-se a la conjuntura,
però la conjuntura actual diu que és el moment de fer
inversions, que les inversions públiques tenen un efecte
multiplicador dins la societat, que a més de millorar l’entorn, a
més de millorar els edificis, fan que els inversors privats també
inverteixin, fan treure persones de l’atur, fan que les famílies
que no hi ha ningú que no faci feina algú tengui esperances de
trobar-ne, fan que hi hagi menys despesa pública en atur, en
serveis socials si la gent té feina, però això, vostès, ho veuen tot
el contrari i això ho diu des de la Sra. Merkel fins el Fons
Monetari Internacional, i nosaltres ens atrevim a repetir qualque
cosa d’aquestes, i l’únic que va bé és el Partit Popular de les
Illes Balears? Són els únics que van bé, segons sembla. 

I molt bé tampoc no deuen anar quan per Eivissa es queixen
i per Menorca també escoltam escaïnar algú. Jo sé, Sr.
Veramendi, el que llegesc, el que em conten i el que sent, això,
més no sé, a ciència infusa no hem arribat. 

Bonificacions pel transport. És cert que s’ha pressupostat la
bonificació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...pel descompte del transport marítim, però també és cert,
també és cert que les bonificacions aèries no estan garantides
perquè el Partit Popular ha introduït en els pressuposts de l’Estat
un afegitó que si la ministra troba que els vols per anar a
Menorca o per anar a Eivissa o per anar a la península són
massa cars no bonificarà el 50%, només bonificarà el que la
ministra trobi, no una comissió... no, no, quan vostè sap
perfectament que els vols entre illes i els vols entre illes i la
península són molt cars, si es compren en el darrer moment
perquè n’hi ha pocs i els darrers sempre són caríssims i aquests,
si un ha de viatjar per urgència, no tendrà descompte o tendrà
més poc. I això, evidentment, no és adaptar-se a les conjuntures,
és fer una mala passada als ciutadans de les Illes Balears.
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Sensibilitat amb els fets, que vostès no la tenen ni ho fan en
camiseta ni en benzines, perdoni, la benzina més cara de l’Estat
i els cotxes de lloguer amb un impost dels més cars segurament
del món. Ja em dirà si això no és posar benzina sobre el turisme.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
pel Grup Parlamentari Popular la Sra. Lourdes Bosch, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tendremos que leer una parte del
acta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos para
recordar a la oposición lo que ya se les ha olvidado y es que el
Sr. Conseller explicó específicamente que sí, que se están
territorializando los productos, que se están potenciando
productos específicos para cada una de las islas. Es
complicado aquí entrar euro per euro de cómo se van a
destinar cada una en sus territorios marcas o islas, pero sí les
puedo decir que se han puesto los vehículos que no existían
anteriormente para esa territorialización del gasto, para
escuchar las necesidades de cada una de las islas, de entrada,
por ejemplo, dando la posibilidad que los distintos consells
insulares entren en el consejo de administración de la ATB con
las empresas privadas y así poder potenciar cada uno de los
productos específicos. 

Señores y señoras, nos recriminan la subida del IVA,
nosotros luchábamos por la bajada del IVA, pero los 90.000
millones de euros de deuda Zapatero que se gastó de más nos
han dejado condicionados, no les gusta la realidad, pero tienen
que empezar a asumirla.

El fems, el fems no vindran cap aquí porque lo que vendrán
van a ser residuos combustibles, otra realidad que se aceptan
a negar porque no les va bien hacer una oposición
constructiva, sólo saben hacer una oposición destructiva
generadora de problemas allí donde no los hay. Ustedes no
dudan de nuestros esfuerzos, ustedes no dudan de que el
presupuesto es suficiente y sin embargo presentan enmiendas
a la totalidad. Tendrán que aclararse. 

Sra. Mascaró, la Ley del suelo turismo además de
promover la rehabilitación de los edificios ya existentes sin
consumir territorio el 5% del importe destinado a esa
rehabilitación, ¿sabe que se dedica a la zona en la cual está
ubicado ese inmueble, es decir, se reinvierte en zonas maduras
obsoletas y que además es una manera de que no cueste nada
a los ciudadanos de las Islas Baleares?

Las leyes que hemos aprobado esperábamos que las
hubieran estudiado en profundidad. Otra cosa más, ustedes nos
han acusado de que a pesar de que ha sido la mejor etapa
turística hemos tenido más paro que nunca, ustedes saben
perfectamente, pero lo ocultan, que la población activa en este
período se ha incrementado en 13.800 personas y ésta es la
clave por la cual a pesar de haber tenido una temporada
turística magnífica con un presupuesto muy bajo por el cual
hemos tenido estas cifras de paro, 13.800 personas de
incremento de población activa.

Em sap greu, però no podem acceptar lliçons dels que varen
deixar 38 milions d’euros de deute a l’Agència Turisme balear;
dels que varen perjudicar molt greument la situació econòmica
de les companyies navilieres, vitals per al transport de les
persones de Balears, deixant-les gairebé a la fallida amb un
deute de 9,5 milions d’euros i que ni tan sols varen deixar un pla
de pagaments; que en plena crisi gastaren 1,2 milions només per
a la World Travel Market convidant a viatjar i a tiberis a la seva
cort d’acompanyants com si s’haguessin cregut realment allò
que estaven a la Champions League de l’economia; dels que
varen nomenar una consellera de Turisme de Mallorca que no
tenia competències. 

Mirin, pot ser no ho varen saber fer millor, però el que no
poden fer és com aquell refrany castellà que diu, como el perro
del hortelano, que no come ni deja comer. Vostès no en varen
saber, ara les persones d’aquesta comunitat autònoma ens han
donat a nosaltres, al Partit Popular, el seu suport per treure les
Illes Balears de la difícil situació que la varen deixar i a la llum
dels fets a poc a poc ho feim. 

Les diferències entre la passada legislatura i la present són
clares, dificultats econòmiques per obtenir inversió estatal a la
Platja de Palma, hem fet un decret llei que agilita la inversió, la
promou i atorga seguretat jurídica; consorci per a la regulació de
les places hoteleres, ja ha explicat el conseller que hem triplicat
el que vostès varen fer en tota una legislatura i que hem
aconseguit 9,6 milions d’euros que reinvertiran a Balears. No
tenim gaire doblers, però això no és problema per tirar
endavant, vàrem crear la Mesa de batles del turisme, premiada
per la Confederació Espanyola d’Editors.

La nova llei de turisme ha generat un grau de confiança i de
seguretat gràcies a la qual s’han rebut 57 projectes, gairebé tots
de reforma integral d’edificis hotelers i això no consumeix
territori, amb un volum d’inversió de 87 milions d’euros, amb
una generació de prop de 2.000 llocs de feina i d’això mai no en
parlen, per què? Perquè és bo per a aquesta comunitat. Hotels
que augmenten la seva categoria passant de tres a quatre
estrelles, com poden dir que la nostra política no respon a
l’interès general de les persones de les Illes Balears? Saben
perfectament que un hotel de quatre estrelles contracta fins
quatre vegades més personal que un hotel de categoria més
baixa. Saben que enguany la despesa per turista s’ha
incrementat fins a quotes històriques, un 9,4% més. Saben que
si un turista va a un hotel de quatre estrelles farà despesa al
sector de la restauració, del comerç, de l’esport, de la cultura.
Vostès saben que aquests pressuposts són els millors ateses les
circumstàncies actuals. Si vostès analitzen la situació podran
veure objectivament quins són els resultats que duen la política
d’aquest govern perquè les notícies són les que ens diuen com
es du a terme i quins són els resultats. Però vostès no volen
escoltar. 

Nosaltres donam suport al pressupost de la conselleria i els
felicitam pels resultats obtinguts fins ara.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)  
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Passam ara al debat número 5, de globalitat, agrupació de la
secció 12, Conselleria de Turisme i Esports amb les seccions i
entitats afins.

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

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

La diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló, secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, al programa 751C, ordenació
del sector i redefinició del model turístic, 10209. Fundació per
l’Esport Balear (Illesport), 10215.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per al Grup
Parlamentari Socialista intervé la Sra. Pilar Sansó, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Presentaré una part de les propostes
de la secció 12, les que fan referència als programes 457 i 751C.
L’altra part de les esmenes presentades pel nostre grup en
aquesta secció les defensarà el meu company Sr. Damià Borràs.

Senyores i senyors diputats, en primer lloc hem de dir que
les esmenes que presentam en aquesta secció no aporten més
diners a la conselleria i som conscients que els pressuposts són
els que són. Per tant, presentam aquestes esmenes amb l’única
intenció de redistribuir-les a uns altres apartats perquè pensam
que serà millor per donar una millor imatge de les Illes Balears
com a destinació turística.

Per això creim important destinar part d’aquests pressuposts
als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, perquè puguin desplegar l’eix del producte turístic,
tal i com preveu el Pla integral de turisme de les Illes Balears
2012-2015, aprovat per aquest govern, amb l’objectiu de què
cada una de les illes pugui oferir els seus productes
diferenciadors de les altres, allò que ens pot fer diferents a cada
una de les illes. Atès que cada una de les nostres illes tenen uns
espais naturals i culturals de gran interès turístic, cal treballar
per preservar i potenciar aquests espais com a platges verges,
edificis i monuments d’alt valor patrimonial i espais naturals
d’alt valor paisatgístic i mediambiental; espais que encara que
diguin el contrari, amb lleis aprovades per aquest govern, com
la Llei del turisme o la Llei urbanística 7/2012, es veuen en
perill per ser destruïts per un model de ciment i d’asfalt, un

model territorial que acabarà amb els paratges que atreuen les
persones que ens visiten i que serveix com a reclam publicitari
a l’hora de promocionar les nostres illes. Aquest producte
turístic per a cada illa ajudarà la tan desitjada
desestacionalització i ara més que mai és necessari, donat que
aquesta temporada turística d’hivern és de les pitjors que
coneixem. 

En aquest sentit, presentam l’esmena 9776, baixant alguns
imports d’alguns programes per destinar 2.493.049 euros als
consells insulars, perquè puguin estructurar el seu propi
producte turístic per a cada illa. Les partides més significatives
que proposam és donar de baixa 1 milió d’euros de l’ATB, que
també promociona producte turístic, perquè són els consells
insulars els que tenen tota la competència per a aquesta matèria,
i l’ATB s’ha de dedicar a promocionar el turisme. També
proposam donar de baixa 600.000 euros del Consorci Velòdrom
de Palma per destinar-los a aquest programa. 

En aquesta mateixa línia i per tal de poder oferir un servei de
qualitat a les persones que ens visiten, és necessari tenir una
indústria turística amb professionals de qualitat i ben formats.
Per això és essencial invertir en formació. Per aquest motiu
presentam l’esmena 9778, destinant 200.000 euros del Consorci
Velòdrom de Palma al Consorci d’Escola d’Hoteleria, que
encara que el conseller consideri que l’aportació és suficient i
igual que l’any passat, nosaltres pensam que en temes de
formació i educació mai no és suficient. Creim que invertir en
capital humà no és gastar, sinó això, invertir, invertir en el
present i en el futur. Entre tots hem d’intentar que l’Escola
d’Hoteleria sigui pionera en aquests estudis a tot Europa i amb
reconeixement internacional i perquè així sigui, necessita el
suport de l’administració. En aquest sentit cal recordar que
l’Escola d’Hoteleria figura com un dels pilars del Pla integral
del turisme i és molt necessària per formar aquelles persones
que han de donar un servei i una imatge de la nostra comunitat.

Pel que fa referència a les esmenes 9980 i 9981, referides a
promoció i foment de l’esport escolar i juvenil, consideram que
s’ha de promocionar aquest esport perquè és molt important tant
per al creixement personal, com educatiu dels infants. Vull
recordar que avui mateix hi ha equips d’esport escolar que no es
poden desplaçar a altres illes per poder participar en
competicions esportives autonòmiques. La promoció de l’esport
en edat escolar també ajuda que a les nostres illes tenguin
jugadors d’elit en diferents disciplines, com a referents que
tenim actualment. Agrairíem, per tant, el suport dels diferents
grups ja que les esmenes presentades estan fetes en positiu i tot
per millorar la imatge de les nostres illes.

Referent a les esmenes del PSM, votarem a favor de la
majoria de les presentades i ens abstendrem a les 10157, 10160
i 10166. Veig que no tenc temps per justificar el plantejament
de les esmenes, Sra. Presidenta. 
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I les que ha presentat la Sra. Font per part del grup no
adscrit, també les votarem a favor.

Per tant, ja don pas al meu company Sr. Damià Borràs.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, era per conèixer en base a quin
article del Reglament dins el mateix grup es pot compartir el
temps, a efectes de coneixement per part del nostre grup.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vos ho coment. Ho he demanat perquè la Sra. Pilar Sansó
m’ha dit que havien mirat per dividir-se els torns. L’article 75.4
del Reglament diu que dins el ple..., no parla de dividir els torns,
parla de cedir el torn, de delegar el torn, no de divisió de torns.
El que sí és ver, segons em diuen, perquè jo no hi era, a una
Junta de Portaveus es va decidir que es podia dividir el torn en
comissió, en comissió, no varen parlar per a res del ple. Segons
el Reglament, article 75.4, no es poden dividir el temps, es pot
cedir, directament vostè el podia cedir a una altra persona, no
dividir. A posta he demanat si es podia dividir, no ho havia
mirat abans, ho he mirat ara i em diuen això. I l’acord de Junta
de Portaveus es referia únicament i exclusivament a comissió.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni, Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre, perquè no
podem estar aquí debatent aquest tema. Si sempre s’havia fet
així, consideram que s’ha de fer així...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, mai no s’ha fet així.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bé, jo no hi era, com tampoc vostè no presidia aquesta
Mesa. Si jo no puc cedir el temps al meu company, deman que
em retornin els cinc minuts perquè m’he botat temes per poder
cedir la paraula al meu company. Vostè ha dit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, per no entrar en debat, la Sra. Mabel Cabrer
m’ha demanat què deia el Reglament i en què es basava aquest
punt. Jo ho he demanat al lletrat i li he dit allò que m’ha dit. Si
vostè vol continuar, vostè té el seu temps. Li queden cinc minuts
de temps. En plenari no ho preveu el Reglament, article 75.4...

(Remor de veus)

Què diu el 75.4?

Sra. Sansó, pot continuar si vostè vol.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdó, Sra. Presidenta, segons l’article 75.4 del Reglament...

(Remor de veus)

... puc cedir el temps al meu company.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, no es pot dividir, vostè el pot cedir
completament. Sra. Sansó, pot cedir el temps completament.
Vostè ha començat i el que no pot fer és dividir-lo. No entrarem
en debat, si vostè comença a parlar, li comptarà del seu temps.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bé, jo continuaré amb el debat ... Una altra cosa, bé, ...
continuaré amb el debat ...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, un recés d’un minut.

(Pausa)

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bé, parlant de respecte, agrairia als diputats i diputades del
Partit Popular que per favor em respectin també.

Em dóna la paraula, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot iniciar.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull comunicar
que em sap greu aquest incident i m’agradaria un poc més de
respecte per part dels diputats i diputades del Partit Popular amb
aquests malentesos. I tampoc mai no havia vist que la portaveu
del Partit Popular controlàs la Presidenta del Parlament (...).
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(Aldarull i alguns aplaudiments)

Intentaré en la mesura del que sigui possible defensar les
propostes que havia de dur a terme el meu company, referides
a transport públic i a ports de la secció, de la Conselleria de ...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, continuam per favor!

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

La necessitat d’articular de manera premonitòria una política
que garanteixi una connectivitat suficient aèria i marítima, tant
per als residents com per satisfer la necessitat de la indústria
turística, especialment en temporada baixa per a aquest govern
no és estratègic, ni fer-hi a prop. I ho diu tothom, no només
l’oposició.

Mentre la mà invisible que vostès pregonen, benefactora
cada vegada més de no sabem qui, perquè cada vegada tenen
més sectors en contra, mentre aquest mà invisible es decideix a
proveir-nos de l’esperat manà, bé ens anirà una mà adjunta ben
visible i urgent. I és més que visible per revifar el transport aeri
i marítim que tant necessitam, com que el Govern posi els
recursos damunt la taula en el comitè de rutes. No sols per al
funcionament ordinari, sinó per a actuacions concretes, segons
la diagnosi que es faci en aquests comitès, per poder treure rutes
de diferents zones turístiques i que durant la temporada baixa a
les nostres illes, puguin venir turistes d’altres espais que avui
per avui no tenen destinació a les nostres illes. Per això
presentam les esmenes 9780, 9781, 9904 i 9905, per tal d’iniciar
un camí que pretén dotar de contingut econòmic el comitè de
rutes per 257.000 euros. 

Compartim la conveniència de la cogestió dels nostres
aeroports i per això presentam esmenes a aquests recursos.
Compartim que en la gestió i sobretot en les decisions
estratègiques que afecten els nostres aeroports, el Govern i cada
una de les quatre illes, hi tengui veu i vot en un espai que
potenciarà que venguin vols de zones amb turisme potencial.

També és necessari reprendre la intenció de millorar els
ports i en aquest cas el port de Ciutadella, que estava mig buit
l’estiu passat i que encara no té resolt el problemes de les
adjudicacions d’amarrament d’ençà de la seva posada en marxa
fa més d’un any i mig. Com també és necessari emprendre la
intenció de millorar els ports d’Andratx i de Portocolom, el seu
passeig marítim, per millorar la qualitat dels nostres ports
públics. Per això presentam les esmenes 9783 i 9784, port
d’Andratx, primera fase de la millora del Port d’Andratx i de
Portocolom respectivament, i la 9782, vinculada al port de
Ciutadella.

Parlant de transports, segons avui hem pogut veure en
premsa, hem vist que els vaixells de Formentera amenacen que
els usuaris hagin de pagar el descompte de resident. Per tant, el
Govern hauria de fer feina en aquesta línia, perquè no és de
rebut que uns ciutadans de les Illes Balears, per una mala gestió
del Govern de les Illes Balears, per no haver pagat les

navilieres, ara hagin de pagar el descompte que se’ls havia
aplicat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula la Sra. Joana Lluïsa Mascaró,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a les esmenes que
hem presentat a la secció de turisme, la majoria són afectacions,
canvis dins un mateix programa, per tant, no suposen
increments. Començaré.

La primera és una afectació per al foment de l’esport
escolar. Pensam que podem arribar a ser, com diu el conseller,
una potència en turisme esportiu. Però també estaria bé que la
població, és ver que tenim esportistes importants, que la
població en general estigués implicada en temes d’esports i
també, evidentment, per temes de salut. S’ha de començar des
de baix i pensam que l’esport escolar és un bon lloc i que el
Govern s’hi ha d’implicar. 

Igualment amb l’esport universitari, una bona promoció de
l’esport universitari de les diferents modalitats també pot ser un
incentiu per a més salut, però també per a més visitants i
especialment a les èpoques que deim de temporada baixa.

Demanam, això sí, incrementar les partides destinades als
consells insulars perquè els consells insulars, com a
responsables de l’esport base, puguin destinar-hi i crear nous
programes a aquests recursos.

Seguim insistint a incrementar la dotació destinada a
inversions en capital humà i és per això que demanam més
doblers per a l’Escola d’Hoteleria, creim que és imprescindible
la formació en temes turístics i l’Escola d’Hoteleria fa molt,
però evidentment amb més recursos podria fer molt més i
especialment en aquests moments de tantes persones aturades
que necessiten un reciclatge en la seva formació per trobar nous
llocs de feina. 

Demanam doblers per a la transferència de la promoció
turística, especialment a Menorca i a Eivissa, i ho feim aquí
perquè els responsables polítics del Partit Popular a aquestes
illes així també ho han manifestat i hem pensat a veure amb una
cosa que pareix ser que tothom hi està d’acord què diuen els
mallorquins del Partit Popular en aquest tema.
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Igualment demanam incrementar el suport a esdeveniments
culturals, lúdics i esportius, bàsicament en aquests tres aspectes
totes les administracions han retallat i també moltes entitats
privades que donaven suport a esdeveniments culturals han
retallat els seus programes de cultura, d’educació perquè ho
necessitaven més per a educació o per altres coses, però és
evident que hi ha uns programes culturals que són fonamentals
per a la desestacionalització. I nosaltres creim que del
pressupost de Turisme s’han de poder dedicar doblers a aquests
programes i per això demanam incrementar la dotació.

Demanam afectar també una partida de 100.000 euros a la
Mallorca Film Comission, pensam que aquesta entitat fa una
molt bona feina i que aquests 100.000 euros es poden traduir en
molts més ingressos a altres àmbits, també amb imposts i amb
taxes que es puguin pagar en aquestes illes.

Després tenim un parell d’esmenes que són afectar unes
partides, destinar unes partides que ja existeixen, per exemple,
a reforma de la Platja de Palma mentre es negocia amb Madrid
el compliment de l’Estatut i del Règim Especial de les Illes
Balears. Pensam que encara que els pressuposts de l’Estat no ho
contemplin el Govern no pot deixar de reclamar dia sí i dia
també que ho faci possible, el Govern de l’Estat ja té unes
partides bastant grans per a imprevists que el que ens pugui
tocar per a inversions estatutàries o bé per a règim especial de
les Illes Balears farà rialles comparat amb el que inverteix a
altres comunitats. I crec que no han de permetre que els
ciutadans de les Illes Balears no puguin tenir millors
infraestructures per oferir als visitants...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Prec un poquet de silenci, per favor. 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... perquè el Govern d’aquestes illes no està dispost a negociar.
Jo crec que hem de continuar insistint dia sí i dia també.

Igualment, en aquest mateix sentit, demanam afectar una
partida per començar actuacions d’esponjament per evitar
impactes negatius a la costa i a zones turístiques. Nosaltres sí
creim que s’han de destinar doblers públics per eliminar
impactes a la costa i a algunes zones d’interior que crec que són
més que necessàries.

I poca cosa més, sí, també en aquest mateix sentit va una
partida per a plans d’embelliment i de millora del patrimoni en
zones turístiques i municipals. Creim que aquí també amb les
inversions estatutàries hi havia molt a fer, que no hi hem de
renunciar, vos ho recordarem dia sí i dia també, i pensam que el
Govern també ho hauria de fer si realment prioritza els
ciutadans per sobre del partit.

Després dues destinades una a l’illa d’Eivissa i l’altra
destinada a l’illa de Menorca. A l’Ajuntament d’Eivissa un
programa específic per al seu programa, -això de dur dues
ulleres de vegades no va bé-, un programa que es diu, bé, és un
programa per ressaltar els valors naturals i culturals de l’illa

d’Eivissa, i un altre a l’illa de Menorca per a Menorca tot l’any.
Jo crec que bé s’ho mereixen els ciutadans d’aquestes illes i bé
s’ho mereix el turisme i no ens hauria de passar que sembla ser
que tenim de tot i resulta que dels 8,5 milions que hi ha per a
l’any que ve a descomptes per transport marítim, n'hi ha, sembla
ser que encara en devem 17; si els 8,5 han de pagar els 17 tal
vegada serà certa aquesta amenaça que diuen les companyies
navilieres que cobraran el descompte de resident que el Govern
no els paga, ho cobraran als ciutadans.

Crec que és moment de reflexió, és moment de creure
realment en el benestar colAlectiu d’aquesta terra, de creure en
el turisme, però que d’aquest turisme també se n’han de
beneficiar els ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula la Sra. Font i Aguiló,
per un temps de deu minuts, per defensar les seves esmenes.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Abans de començar a defensar les esmenes presentades
referents a la Conselleria de Turisme i Esports i essent aquesta
la meva primera intervenció en el debat dels pressuposts
generals de la CAIB per a l’any 2013, vull deixar palesa la meva
disconformitat i la de la coalició que represent per no poder
participar d’un debat, del debat més important de l’any, com és
el debat de les esmenes a la totalitat dels pressuposts, i que, com
tots sabem, és l’acte més polític dins dels debats corresponents
a les diferents seccions del pressupost anual.

Vostès, senyors del Partit Popular, així ho han decidit, tenen
la majoria parlamentària per fer-ho, serà i és la seva
responsabilitat, la meva serà i és continuar reclamant el que
consider que és el que marca el Reglament del Parlament,
malgrat hi hagi un informe que fa una interpretació del mateix
amb la qual no puc estar-hi d’acord.

I ara passaré a l’argumentació i defensa de les dues esmenes
presentades i que fan referència a temes particulars de l’illa de
Formentera, però que estic segura que es poden extrapolar a la
resta d’illes. Primer, deixar constància que partim d’un
pressupost, el d’aquesta conselleria, que representa un 1,93%
del pressupost global de la comunitat; una conselleria que és la
més important de la nostra comunitat autònoma, per la seva
potencialitat a produir o generar creixement, un creixement,
evidentment, important i significatiu i que es basa en la
implantació o creació de serveis i, per tant, en la creació
d’ocupació, i que, per suposat, és la primera indústria de la
nostra comunitat autònoma.
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Per tant, la primera esmena que hem presentat i que ja va ser
presentada l’any passat i evidentment no és bon senyal que
l’hagi de presentar de nou en aquests pressuposts, una esmena
que afecta el programa 751C, d’ordenació del sector i
redefinició del model turístic, i va en el sentit de dotar el
pressupost d’una partida per a la promoció turística de l’illa de
Formentera. Aquí vull assenyalar que aquesta esmena està
consensuada amb el Consell Insular de Formentera i per tant
que el Sr. Conseller havia dit que els consells participaven, bé,
simplement significar que està consensuada amb el Consell
Insular de Formentera, qualque cosa no quadra, com havíem dit.

Llavors, bé, la promoció turística de l’illa per poder
continuar amb les polítiques turístiques molt més properes a la
realitat i a la necessitat de Formentera i al seu teixit empresarial.
Aquestes polítiques, amb el consens de tots els agents públics
i privats, i treballant especialment en la millora i control de la
imatge de l’illa i en la realització d’una promoció diferenciada,
ha permès la creació d’un producte turístic dirigit a segments
molt concrets del mercat i ha aconseguit fidelitzar el mercat i
diversificar aquest a d’altres mercats, com són el nacional i
l’alemany.

Prova de l’èxit d’aquesta estructura de treball són les xifres
d’ocupació aconseguides els últims anys a Formentera. Repetim
la mateixa esmena que la que es va presentar l’any anterior
perquè la promoció turística de l’illa de Formentera és
absolutament dependent d’aquests fons, i seria i és una regressió
sense precedents que ara es pretengui de nou dirigir la promoció
turística de les illes d’una forma centralitzada i que, a més, les
decisions es prenguin a una illa competidora, com és Mallorca,
causant un gran perjudici a Formentera i a la seva economia.

Amb aquesta esmena presentada, amb l’ànim que sigui
aprovada, volem reivindicar els nostres drets que, com a illa,
tenim a una promoció diferenciada i específica, atenent les
peculiaritats i particularitats de Formentera. Una aspiració
totalment legítima i si bé a l’anterior legislatura no es va
aconseguir el traspàs de competències, el que l’illa i ens consta
que la resta d’illes demanaven, però també vull deixar
constància que almanco se signaven convenis per tal de dotar
les illes de pressupost per fer la seva promoció pròpia i aquests
convenis són els que han permès poder fer una tasca més
acurada i pròpia i mantenir l’estructura que ens dut a tenir molt
bons resultats.

Ara vostès han decidit que no arribin aquestes partides i el
resultat és que els ciutadans i ciutadanes de Formentera i també
els d’Eivissa estan pagant la promoció de totes les illes i, a més,
paga la promoció pròpia, perquè, com ja hem dit abans, no se
senten representats pel Govern de les Illes Balears. I aquest
descontent es veu agreujat quan els espais contractats per les
Illes Balears són dins l’estand de Turespaña; el dret d’anar amb
un espai propi a les fires és una vella reivindicació del sector
turístic d’Eivissa i de Formentera, els empresaris del sector se
senten millor representats i identificats. Creim en el dret d’anar
amb una marca més definida a les fires, les quatre illes són
realitats distintes com a destins turístics, amb un producte comú
i genèric de sol i de platges i d’altres ofertes d’específiques, a
més de comptar amb mercats emissors diferents. És a dir, cada
illa té unes inquietuds diferents i uns vincles comuns.

La promoció separada per illes no ha de ser impediment
emperò perquè l’espai Illes Balears existeixi. L’ATB, que és
l’empresa pública encarregada de planificar l’estratègia turística
i el desenvolupament d’activitats lligades a la política turística
que la conselleria vol desenvolupar té un pressupost per al 2013
de passats 9 milions d’euros, i el que pretén aquesta esmena és
que es destinin 600.000 euros per a la promoció específica i
dissenyada des de Formentera, que tan bons resultats ha donat
a l’illa.

Veim amb molta preocupació que l’actual Govern del Partit
Popular no té com a prioritat o almanco no consideram que allò
més important no és ni la venda del producte ni la promoció
turística, la retallada que ha patit aquesta secció així ho
demostra; una minva preocupant, no només per a la coalició que
represent, sinó també una preocupació que ha demostrat el
mateix sector turístic de l’illa.

Formentera, com la resta d’illes de la nostra comunitat,
necessita d’una bona promoció, no som les úniques illes de
destinació turística i nosaltres apostam per una promoció més
propera a les necessitats i a la realitat de l’illa, per una promoció
diferenciada, i per tant la presentació d’aquesta esmena en la
línia apuntada de dotar pressupostàriament la promoció turística
és una reclamació important per part de tot el sector turístic. Ens
preocupa la situació de la promoció per a l’any 2013 i per això,
i mitjançant aquesta esmena, esperem tancar de forma positiva
la partida pressupostària que impulsi la principal indústria de les
illes i en especial de Formentera.

L’altra esmena d’aquesta secció fa referència al finançament
per a programes de tecnificació de judo i de tennis a l’illa de
Formentera. També aquesta esmena va ser presentada amb els
mateixos termes al debat de pressuposts de l’any passat i no va
ser acceptada. Dir-los que és una demanda que es ve fent des de
l’àmbit esportiu de l’illa de Formentera i que remarca aquests
dos esports, el judo i el tennis, com a prioritaris a l’hora de
poder accedir a programes de tecnificació. Aquests dos esports,
on destaquen un nombre significatiu d’esportistes, que estarien
a l’etapa prèvia de desenvolupament i perfeccionament per la
qual passa el jove esportista, ajudar a aconseguir els seus
objectius i per això es necessiten, entre d’altres coses, més
instalAlacions adequades i evidentment la implicació de les
institucions i entitats.

Aquesta és la motivació que ens du a presentar aquesta
esmena, la triple insularitat que pateix l’illa de Formentera, ja
que els esportistes de l’illa que tenguin més dificultat per arribar
a programes de tecnificació fora de l’illa, aquesta esmena pretén
palAliar aquestes dificultats, i que els programes de tecnificació,
amb la finalitat de la millora tècnica dels esportistes destacats
de judo, com de tennis, puguin tenir un seguiment tècnic i
esportiu a la mateixa illa.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Margalida Font. Torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Biel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El grup
parlamentari donarà el seu vot desfavorable a totes les esmenes
presentades pels grups parlamentaris de l’oposició referides a la
secció 12, turisme i esport. Un cop escoltades les
argumentacions d’avui i a la Comissió de Pressuposts de la
setmana passada i havent estudiat el pressupost de la secció 12,
entenem que el pressupost presentat per la Conselleria de
Turisme i Esports s’ajusta al pla de realitzar un pressupost
prudent i auster, dins una realitat econòmica molt complicada.

Sra. Sansó, a continuació pas a argumentar les esmenes
presentades pel seu grup parlamentari. En primer lloc, les
esmenes RGE núm. 276 i 277, referents al programa 457A, de
promoció i foment de l’esport, dir-los que el pressupost assignat
a l’execució de les fases finals de l’esport escolar és l’adequat
per finançar les finals esportives que es duguin a terme el proper
any 2013, no hi ha hagut cap problema enguany i estam segur
que no n’hi haurà cap l’any que ve.

Per altra banda, no es considera necessari incrementar la
partida corresponent a finançament d’ajudes als trasllats entre
illes per als esportistes de les Illes Balears, com haurien de
saber, es requerirà a les empreses que realitzen els trasllats que
apliquin les deduccions, descomptes o bonificacions establerts
mitjançant el Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, o el
descompte que regula l’Ordre del FOM/1085/2008, de 7 d’abril,
el servei està garantit.

Ara pas a comentar les esmenes 76 i 77 i 200, referents al
programa 511E, de gestió del transport aeri i marítim, del centre
de cost de la Direcció General de Ports i Aeroports; es rebutgen
perquè no correspon assignar cap tipus d’assignació
pressupostària als comitès de rutes, ja que els costs són assumits
per l’entitat a la qual pertany el membre que representa l’entitat
dins aquest comitè. Sra. Sansó, estarà d’acord amb mi que no és
necessària cap partida per aquest concepte, ja que si els costs
són assumits per les entitats, doncs no importa posar cap
partida.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No hi està d’acord? Perfecte.

A la següent esmena, número 77, el centre de cost 12401,
programa 511E i subcompte 22706, han comès un error: aquesta
partida només té una assignació de 180.000 euros, la qual cosa
significa que no es pot donar de baixa l’import de 257.000 euros
que demanen vostès, només n’hi ha 180.000. Hauria de tornar
a veure Barrio Sésamo, tú tienes tres manzanas y te quito
cinco, això es fa així.

(Algunes rialles i remor de veus)

No s’enfadi, eh, que és broma, avui estic de bones; sí, avui
estic de bones!

(Remor de veus)

Ara toca comentar les esmenes 78, 79 i 80, referides al
programa 514B, de la gestió de les instalAlacions portuàries, del
centre de cost de la Direcció General de Ports i Aeroports. Les
partides que es proposen de baixa corresponen als (...)
compromesos per la conselleria en relació amb operacions
financeres Ports de les Illes Balears, compromeses;
compromeses per a la realització d’infraestructures, com per
exemple la del Port exterior de Ciutadella, entendrà que una
partida compromesa no es pot donar de baixa, això es feia la
passada legislatura, però estarà amb mi que no és seriós fer-ho.
O tampoc hi estàs d’acord? Tampoc.

Per acabar, les esmenes 72 i 74 no són acceptades perquè
creim que els imports assignats als ens dependents són els més
adequats per a l’actual context econòmic. A totes les activitats
de promoció turística l’ATB es coordinarà amb els consells
insulars, ajuntaments i els agents del sector privat turístic de
cada una de les Illes Balears. Aquesta legislatura hi ha un diàleg
fluït amb el sector turístic i qualsevol promoció és consensuada
amb les meses corresponents.

L’esmena número 166 la comentaré al final de la meva
intervenció, ja que és la mateixa que presenta la diputada Sra.
Margalida Font i Aguiló.

Ara pas a comentar l’esmena del Grup PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca. Sra. Mascaró, m’agradaria cantar-li
la cançó paraules d’amor senzilles i tendres..., però amb les
esmenes que ha presentat ...

(Remor de veus)

Bé, Sra. Mascaró, ara, en primer lloc, les esmenes números
135, 138 i 141, referents al programa 457A, de promoció i
foment de l’esport. El pressupost assignat a l’execució de les
fases finals de l’esport escolar és l’adequat per finançar les
finals que es duen a terme, tal com he comentat a l’esmena del
PSIB, és que es repeteixen. Ho torn repetir, no hi ha hagut cap
problema a l’esport escolar enguany i no hi haurà cap problema
l’any que ve.

Amb referència a l’esport universitari, està consignada la
partida segons el conveni subscrit l’any 2009 entre el Govern i
la UIB. Per tal de finançar l’esport universitari, aquesta
subvenció preveu que a l’any 2013 siguin 20.000, no 100.000
euros com vostès demanen; no ens consta que la UIB hagi
solAlicitat augmentar aquesta partida pressupostària.

L’esmena 141, amb motivació desenvolupament a cada illa
de nous programes de l’esport base, l’any passat pel mateix
concepte demanaven una partida de 75.000 euros, enguany
260.000 euros, més del triple que l’any passat. Això em recorda
el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, i miracles
pocs, Sra. Mascaró, ara toca esforç, imaginació, confiança i tots
d’una, tots anar plegats. Aquests són els ingredients per cuinar
una sortida airosa de la crisi. A més, i com haurien de saber,
correspon als consells aquesta competència, no al Govern, per
això queda rebutjada.
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Esmena número 103, amb motivació incrementar la dotació
de l’Escola d’Hoteleria, també la varen demanar l’any passat.
La partida és suficient per desenvolupar els projectes de
l’Escola d’Hoteleria, com els nous programes formatius del pla
d’estudis propis o com els cursos de formació contínua i
persones desocupades. Així ha quedat demostrat amb la partida
que es va signar per a enguany, que és la mateixa per al 2013,
d’1.180.000 euros.

Per a la resta d’esmenes que vostès presenten és més del
mateix, les esmenes 104, 105, 108, 111, 113, 117, 120, 126 i
143 proposen quantitats a partides que ja tenen una previsió
abastament, per donar suport a plans de promoció i qualitat a
totes les illes, no només a Menorca i a Eivissa com vostès
demanen. A més, l’ATB donarà suport dins les seves
disponibilitats pressupostàries a tots els esdeveniments que
siguin d’interès turístic i es pugui demostrar que tenen impacte
positiu per a l’activitat turística.

A les esmenes presentades per la Sra. Margalida Font i
Aguiló, comentar que s’hauria de coordinar millor amb el Grup
Parlamentari Socialista amb el qual vostè participa activament,
tot i que ens diu sempre que no pertany a aquest grup, si hi
pertanyés no tendria cap problema.

Sra. Font, l’esmena número 10 és la mateixa que la del Grup
Parlamentari Socialista número 166, no han estat massa
eficients en aquesta ocasió; queda rebutjada, ja que el
finançament per als programes de tecnificació, els criteris per
finançar són que hi hagi un nombre suficient d’aspirants que
superin les marques o els rànquings que es requereixen per ser
admès en el programa de cada modalitat esportiva. Valgui
aquesta resposta per respondre l’esmena número 166 del Grup
Parlamentari Socialista a la qual, per cert, ja vàrem contestar
l’any passat i varen tenir la mateixa resposta.

Sra. Sansó, tant de copy-paste em dóna a entendre que al cap
i a la fi el pressupost de la Conselleria de Turisme i Esports per
al 2013 els agrada, ja que no han sabut on ficar-hi mà, al
pressupost em referesc.

L’esmena número 4, del centre de cost de la Direcció
General de Turisme, del programa d’ordenació del sector i
rehabilitació del model turístic, i del subcompte assignat a
l’ATB, el nostre grup considera que la previsió per donar suport
a plans de promoció i qualitat turística a l’illa de Formentera és
suficient per aconseguir els objectius marcats de cara al 2013,
per la qual cosa queda rebutjada.

I m’he apuntat, no ho tenia, Sra. Font, jo no sé a quantes
fires ha assistit turístiques, jo li puc dir que tal vegada a més de
cent, i a totes sempre he vist l’estand de les Illes Balears i un
estand dins l’estand de Formentera. Formentera es promociona
per ella mateixa, si no assisteix vostè a les fires, almanco vengui
aquí documentada, però que no digui que Formentera no es
promociona per ella mateixa, és clar que sí, és clar que sí, faci
el favor de venir documentada, per favor!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sí, senyora, es documenta, Illes Balears, Formentera, i
Formentera es promociona.

Bé, Sr. Conseller, Sr. Delgado, un altre cop vostè i el seu
equip els toca demostrar que amb un pressupost ajustat es poden
fer tots els projectes importants per continuar al cap davant com
a destí turístic. Fent una bona gestió legislativa, productiva i
econòmica com la que duen a terme ho aconseguirem.

Diu un refrany que El que hace un cesto hace ciento, si le
dan mimbres y tiempo. Vostè va trobar el cesto ben ple, però de
factures pendents de pagar. I el temps? El temps no ha estat cap
problema ni cap obstacle per a vostès, amb disset mesos han
estat capaços de posar tots els mimbres per arribar al final de la
legislatura amb l’èxit assegurat.

I per acabar, que vaig bé de temps, per acabar la meva
intervenció vull desitjar a tots, a tots els que són aquí i als que
no són aquí Bon Nadal. I compartir ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... i compartir, sí, Bon Nadal, Sra. Barceló, Bon Nadal. I
compartir un dels meus desitjos per al proper any, que l’esperit
nadalenc ens faci millorar les nostres formes de fer política
parlamentària, sense fer demagògia de barriada ni atacs
personals. Avui ens han dit lladres en aquesta cambra, ens han
dit que som uns lladres, i un altre diputat ha fet un gest amb un
dit, que no vull repetir, obscè que ni és bo dins aquesta cambra
ni en lloc, que seria a temps a rectificar el que ha fet, el gest, fa
quinze minuts.

(Alguns aplaudiments)

Senyors diputats, senyores diputades, que el nostre tarannà
i la percepció que de nosaltres com a polítics tenen els ciutadans
deixi de ser decebedor i tornem a recuperar la imatge i la
credibilitat que mai no hauríem d’haver perdut. Tant de bo ens
torni el seny a tots, els ciutadans de les Illes Balears ho agrairan.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat número 6, de totalitat, agrupació de la
secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, amb
les seccions afins.
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Debat 6 de totalitat, esmenes a la totalitat, Grup
Parlamentari Socialista, secció 13, Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, 9926; secció 76, Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, 9972; Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals, 9948; Institut Balear de la
Joventut, 9954; Fundació Conservatori de Música i Dansa,
9964; Fundació Robert Graves, 9966; Fundació Teatre Principal
d’Inca, 9967; Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic
de les Illes Balears, 9964.

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

Defensa conjunta de les esmenes, Grup Parlamentari
Socialista, intervé la Sra. Cristina Rita, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. I en primer lloc, enhorabona pel
seu càrrec, que no havia tengut ocasió de donar-li personalment.

En aquesta intervenció defensaré aquestes esmenes a la
totalitat que s’han comentat aquí i les hem presentat perquè
estam convençuts que aquests pressuposts de cap manera poden
donar solució als problemes que té l’educació, la cultura, la
recerca, la investigació, ni tampoc a la formació de les Illes
Balears. I açò és molt clar, basta veure què ha passat l’any 2012,
en què el Govern del Partit Popular ha gestionat un exercici
complet ja; han aconseguit en aquest exercici enfrontar-se a tots
els colAlectius lligats a educació, laminar el fet cultural
d’aquestes illes, que els aturats estiguin més desprotegits que
mai i que no se solucioni cap dels problemes que ja tenien a les
nostres illes.

I açò és especialment greu quan es van presentar a les
eleccions dient-los als votants que la tenien la solució i gràcies
a açò van aconseguir el gran suport electoral del qual ara
presumeixen.

És cert que la situació actual del sistema educatiu de les Illes
Balears no l’han cercada tot sols, el Govern d’Espanya,
principalment el ministre d’Educació, els ha ajudat bastant; un
ministre que és actualment el pitjor valorat de tot el Consell de
Ministres. Tenim un ministre que no fa res més que riure davant
les càmeres i pactar amb els bisbes una reforma educativa en
lloc de pactar-la amb la comunitat educativa i que va retallant
tots els programes de cooperació amb les comunitats
autònomes, programes que anaven adreçats a la lluita contra el
fracàs escolar i l’abandonament prematur; aquells programes
que anaven adreçats a palAliar les diferències de sortida.

Jo certament no he vingut aquí a parlar dels pressuposts
nacionals, però és que a la força condicionen els de la nostra
comunitat autònoma i és per açò que hi hem de fer una
referència. Ens afecta les beques de menjador, llibres de text,
etc.; ens afecta els programes de reforç, els PROA; ens afecta
també la formació del professorat, educació infantil, etc., i ens
afecta en cultura i en tots aquells grans equipaments culturals
que són de titularitat de l’Estat i que necessiten inversions. Però
no són únicament els pressuposts de l’Estat que afecten la nostra

comunitat, són també els reials decrets que cada ics mesos ens
sorprenen amb una nova retallada; és a dir que probablement
avui s’aprovaran aquests pressuposts, tenen prou majoria, però
no tenim cap garantia que siguin aquells que s’han d’aplicar, la
qual cosa crea més una gran sensació d’inseguretat i
d’improvisació, que no és gens bona per al gran colAlectiu que
és el que es mou envoltant del món de la cultura, de l’educació,
de la universitat, etc.

Però hem vingut a parlar d’aquest pressupost que tenim
damunt la taula, un pressupost que ha disminuït en 24 milions
d’euros, en comparació al de l’any anterior, i si aquest any ha
anat com ha anat, ja em diran vostès, senyors diputats i senyores
diputades, com ha d’anar l’any 2013. La xifra total dels
pressuposts es trasllada novament a l’era Matas, amb açò ja
estaria tot dit, uns pressuposts i una gestió que van fer que
aquesta comunitat autònoma arribéssim al 43% de fracàs
escolar. Però no és únicament el descens pressupostari el que
ens porta avui a aquesta tribuna, sinó també d’on ha disminuït:
les fortes baixades en sous del professorat, en la seva formació,
en el funcionament dels centres educatius, en beques i
programes de reforç, deixar tot sols els ajuntaments amb
l’educació infantil, són totes qüestions importants que no fan
més que incidir en tot allò que ja hem viscut aquest any i que
ens faran preveure una baixada en la qualitat educativa i també
en l’equitat del sistema, que haurem de lamentar en el futur.

Hem presentat, per tant, també una esmena a la totalitat del
pressupost de l’IBISEC perquè aquesta entitat ha quedat sense
contingut. Malgrat que a la memòria de l’IBISEC encara es diu
que el seu objectiu és aconseguir les dotacions suficients en
matèria d’infraestructures educatives i culturals a l’àmbit de les
nostres illes i que aquestes gaudeixin en tot moment de bon
funcionament i d’unes prestacions i d’uns serveis d’acord amb
les necessitats actuals, la crua realitat és que únicament podrà
fer alguns projectes amb personal propi, no crec que massa,
perquè nosaltres ja els vam deixar un projecte tipus que
agilitava molt els treballs de disseny. També es podran dedicar
a vigilar quatre obres i sobretot a pagar els bancs.

No hi ha un sol euro per a inversions a l’IBISEC. Saben què
diu la memòria de l’IBISEC, senyors i senyores diputats i
diputades, diu, posat entre cometes: “La carència
d’instalAlacions educatives suficients a les nostres illes, el
manteniment dels centres assistents i la necessitat urgent d’un
gran nombre de noves construccions han fet que des de la
Conselleria d’Educació i Cultura s’hagi dissenyat un nou pla
d’infraestructures educatives”, és a dir, copiat d’altres anys,
perquè aquest pla ni l’hem vist, malgrat que l’hem demanat en
diverses ocasions, per tant un pla que no existeix. Estam
encarant el segon pressupost de la legislatura del Partit Popular
i ni tenim el mapa escolar que havien dit ni un pla
d’infraestructures. Açò, senyors i senyores, es diu anar a salto
de mata, en castellà.
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Quant a universitats, el panorama és més desolador. No hem
de dir massa coses, perquè ja la rectora, juntament amb tots els
rectors i rectores d’Espanya, fa molt poc han dit tot el que
s’havia de dir i han anunciat un deteriorament irreparable tant
dels estudis com de la investigació. Tot el contrari del que
s’hauria de fer a un moment de crisi, en què s’hauria d’apostar
pel coneixement, la investigació, la innovació per sortir enfortits
i competitius, que no haguem de caure novament en l’economia
de la totxana. I què fa el president del Govern de les Illes
Balears? En lloc de ser devora la universitat, ara que fa falta,
doncs no, el que hem vist, per sorpresa, el que vol és limitar fins
i tot l’autonomia universitària. On s’ha vist açò, senyors i
senyores? És una qüestió constitucional.

I tot açò acompanyat aquest any de l’eliminació de tot allò
que pot ser molest al conseller o al president del Govern: els
inspectors, que troben que no són prou dirigents en obligar els
centres a treure els llaços de les façanes dels centres educatius;
a disminuir la representació sindical del Consell Escolar de les
Illes Balears; legislar en contra de la llibertat d’expressió en els
centres educatius, o deixar les APIMA sense un euro. Tot açò
com a excusa que no tenen prou pressupost.

(Remor de veus)

Tots som conscients de la situació econòmica que vivim,
nosaltres ja n’érem de conscients quan amb la crisi econòmica
van començar a recaure els ingressos de la comunitat autònoma,
a l’inrevés que vostès, per cert, si repassen les seves
intervencions en el debat del pressupost del 2010.

Els ajusts de despeses i d’ingressos evidentment s’han de
fer, el problema és on es posen les tisores o què es fa per
ingressar més. I açò ens porta a parlar de l’esmena a la totalitat
del SOIB, aquest és un altre exemple de com el Partit Popular
el que fa és posar la tisora sobre els més dèbils, els aturats; no
hi ha cap esperança per a ells, l’única esperança que tenen és la
reactivació econòmica, cosa que per ara no és a prop. I entre
tant tampoc no tenen l’emparament de l’administració que
necessiten, ni en formació, ni en acompanyament ni en res. És
per aquest motiu, senyors diputats i diputades que hem presentat
també una esmena a la totalitat a aquest programa.

I finalment, unes paraules per parlar de cultura, la gran
oblidada, la que ja va ser laminada en els pressuposts de l’any
passat i també de normalització lingüística. Pot ser aquest any
el fet més remarcable sigui la sortida de les Illes Balears de
l’Institut Ramon Llull, un fet que ens retrotreu també a l’època
Matas. Si el pressupost del 2012 preveia uns 4.350.000 euros
entre el COFUC, l’Institut Ramon Llull i l’Institut d’Estudis
Baleàrics, per al 2013 ens quedam amb 1,5 milions de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, s’ha reduït un 65%, senyors i senyores
diputats i diputades. Hem presentat esmenes a açò, també a
inversions a algun dels equipaments culturals, a completar les
assignacions a consorcis i fundacions, sense les quals no podran
acomplir la seva missió, i equilibrar territorialment alguna
inversió cultural, com és el Museu de Formentera, que ha
desaparegut ja dels pressuposts.

En definitiva, el Grup Socialista no pot donar suport als
pressuposts d’aquesta secció, uns pressuposts que no són
creïbles i que, en tot cas, ens portaran a devaluar més encara el
sistema educatiu, el cultural, l’universitari, i que retallen per
retallar, sense mirar on.

Moltes gràcies, senyors i senyores.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Cabrer, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, bé, si amb
la vènia. Senyors diputats, senyores diputades. Sr. Conseller,
això són les autopistes de l’educació, Sr. Conseller, aquests
pressuposts són el que vostès els diuen autopistes de l’educació.
Amb aquestes xifres expressen la seva aposta per una educació
inclusiva, de qualitat, aquests són els pressuposts per a la
recerca i per a la investigació; aquests pressuposts són els que
indiquen la seva aposta per la cultura, com la valoren la cultura
del país. Amb aquests pressuposts fan comptes acomplir el
deure estatutari de normalitzar la llengua catalana. Amb aquests
pressuposts, abaixant un 30% les polítiques de treball, és com
fan comptes escometre polítiques actives i atendre rècords de
desocupació de les Illes Balears?

Sabem que hi ha dificultats, Sr. Bosch, fa anys que ho deim,
però aquests pressuposts no recullen res del que prometia el PP,
ben el contrari, aquests pressuposts són una estafa als ciutadans.
Són motius suficients, ens pareix a nosaltres, per presentar una
esmena a la totalitat.

L’any 2009, Sr. Bosch, arribàrem al sostre de la despesa
educativa a les Illes Balears, és la que hem tengut més alta mai.
Aquell any, el Govern, amb l’IBISEC, conjuntament, varen
gastar 866 milions d’euros; el conjunt de dades agregades
d’educació assolírem el 3,4% sobre el nostre producte interior
brut; és a dir, destinàvem, segons les dades Colonya, el 3,4% de
la nostra riquesa a educació, mot enfora de la recomanació
internacional del 6%, que és la que té Finlàndia, la dels èxits de
PISA, o tota Escandinàvia. Però és que també és el percentatge
que hi dedica Extremadura, Extremadura, Sr. Conseller. Dades
de Colonya: Extremadura el 6%; Andalusia el 5% del seu PIB.

Nosaltres érem aquell any de rècord els que menys gastàvem
en educació en relació amb el nostre PIB de tot l’Estat espanyol,
no és que l’Estat espanyol sigui cap figura mundial, però
nosaltres érem a la cua de l’Estat. Els que destinàvem menys de
tot l’Estat, tret de Madrid, que, com tots vostès saben, té una
distorsió en el PIB important per l’efecte capitalitat. I era un
govern progressista, era un govern progressista, el nostre grup
mai no se n’ha amagat que no n’estàvem orgullosos, sempre
hem dit que si fóssim un estat aquests percentatges farien
empegueir i haurien de comportar la dimissió de tot el govern,
però no som un estat i feim el que podem. Nosaltres com a
mínim denunciam els motius d’aquesta misèria i lluitam amb les
nostres grans limitacions per arreglar-ho, la clau és l’espoliació
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fiscal, no hi ha dubte, la diferència entre el que aportam a l’Estat
i el que ens torna, si no, no es pot entendre el percentatge
d’Extremadura. És una situació vergonyosa i insostenible.
Estam finançant serveis més bons educatius d’altres territoris
dels que ens podem permetre a les Illes Balears. I això arriba a
un punt insultant. Si no hi reaccionam, Sr. Conseller, el nostre
futur, la nostra competitivitat, la nostra posició internacional
estan seriosament compromeses. 

Aquell any, l’any 2009, quan discutíem els pressuposts del
2010, els darrers que va aprovar el Govern anterior, el PP era
molt sensible a la despesa educativa, compartia aquesta
preocupació; el PP no parlava d’espoliació fiscal, ben alerta,
però deia que s’havia de gastar més en educació, que s’havia de
gastar més en sanitat, que s’havia de gastar més en turisme, que
s’havia de gastar més en tren, en promoció econòmica, etc.
2.000 milions d’esmenes, 2.000 milions d’esmenes en els
pressuposts de l’any 2010.

Nosaltres alAlegàvem la caiguda espectacular d’ingressos i
justificàvem una modesta disminució dels pressuposts. El PP
clamava al cel, ens deien que no crèiem en l’educació, que
l’educació no s’havia de tocar mai. Llavors no deien que
gastàvem massa, que érem irresponsables per gastar massa,
aquest cantet ha vengut després; no deien que hi havia massa
docents, que amb menys podríem fer més, que fèiem massa
escoles, que hi havia massa formació, no, deien que els doblers,
no, no ho deien que els doblers no són tan importants en l’èxit
educatiu, no ho deien que el nombre d’alumnes per aula no era
cap problema. Tot el contrari, deien tot el contrari.

Els debats de l’anterior legislatura no tenen res a veure amb
el relat que vostès s’inventen, vostès guanyaren unes eleccions
prometent autopistes de l’educació; guanyaren unes eleccions
sense parlar de retallades ni gemegant d’herències; però on són
les autopistes? Què és el que realment han fet? Posen 725
milions d’euros a Educació, 725. L’any 2010, l’any 2010, que
baixàrem, l’any 2010 que era una catàstrofe, en gastàrem 861,
són 136 milions més, 136 milions més, sense euros constants,
no li compt l’IPC, si hi posam l’IPC és que s’acosta als 200.

Hem tornat, com s’ha dit, als pressuposts que gestionava
vostè l’any 2003, 2007, amb una altra població. La baixada és
impressionant i afecta tots els programes, ho han notat tots els
centres, uns més que els altres, però tots, sobretot els que fan
necessitats educatives especials i el professorat. Només en
personal, la diferència entre el que vostè preveu per a l’any
2013 i el que gastaren el 2010 és de 69 milions, centenars i
centenars de docents menys a les aules i als programes
educatius. Amb les complexitats específiques de la nostra
situació demogràfica, amb un 18% d’alumnes estrangers, la taxa
més alta de tot l’Estat.

I això que a l’any 2010, com no es cansa de repetir el PP,
encara ara, havia baixat el capítol primer, no tant, ni de bon tros,
com ha baixat ara. Vostès ho anunciaren i la seva recepta és
multiplicar aquesta rebaixa.

He dit que el 2009, el nostre any rècord érem a la cua de
despesa de l’Estat, què passarà ara, Sr. Bosch? Ningú no ha
baixat tant com nosaltres, ningú. La situació és d’una injustícia
flagrant i perillosa. Però vostès en comptes de reaccionar no
tenen més discurs que retreure (...) Govern, jo ho trob patètic.

Mentrestant la concertada no baixa, Sr. Bosch, pateix greus
restriccions, m’entengui, no li faig cap retret, tot i que els doni
massa, però no ha baixat en res la seva aportació que tenia l’any
2010. I això què ha permès? Perquè sí que ha baixat el que
aporten a cada colAlegi, nous convenis, nous concerts com els
d’Aladern, una escola infantil de l’Opus a un polígon industrial.
Aquesta era una prioritat? Nosaltres deim que no. I és aquí on
es fan més indigeribles les retallades, quan troben doblers per a
concerts innecessaris, quan en troben per animar la segregació
lingüística, quan n’hi ha per promoure noves lleis o perquè
Marivent o per anar a Suïssa o per a Venècia, i qui sap per a
què. I sobretot és inacceptable, mentre continuïn acotant el cap
a l’espoliació fiscal i aprovin uns pressuposts a Madrid que ens
tornen deixar a la cua de l’Estat.

Si vostè cerca complicitats, si miram d’aquesta situació
difícil parlar-la entre tots, ens trobarà i ens engrunarà, perquè el
moment és difícil, però no és aquesta l’actitud del Partit
Popular, la seva no és la de cercar consensos, sinó confrontació,
confrontació ideològica com a coartada per desmantellar serveis
públics, acompanyats de campanyes infames de descrèdit d’allò
públic. L’educació pública pareix la causa de tots els mals, es
persegueixen els docents per adoctrinadors. I per què
adoctrinen? Resulta que el seu pecat és que no espanyolitzen
prou, que no adoctrinen prou, segons la doctrina de la FAES.
Perquè si hi ha un tema de confrontació màxima és l’ofensiva
contra la llengua catalana i els trets culturals d’identitat,
promovent irresponsablement, Sr. Bosch, irresponsablement,
fractura social. Aquest front als colAlegis ha arribat fins a les
amenaces i la repressió oberta.

Per tot això veim imprescindible una esmena a la totalitat,
per reclamar un canvi, un canvi en les prioritats de la despesa,
però també principalment un canvi d’actitud. L’hem presentada
amb plena consciència de les dificultats econòmiques, ja hauran
reparat que no hem fet tantes esmenes d’addició com el Partit
Popular, però sí que en presentam convençuts que hi ha
alternatives i que bona part dels atacs contra l’educació, sobretot
contra l’educació pública, són ideològics. I perquè no podem
acceptar una baixa que posa en perill el dia a dia de les aules.

Ens ha preocupat de manera especial la dràstica retallada en
el manteniment de centres. L’any 2010 hi vàrem gastar més de
20 milions, l’any 2011 també, n’hi posa 8. Els centres ja han
acabat el seu calaix per bestreure els doblers de la conselleria.

Tampoc no compartim que el gruix de la crisi vagi damunt
la motxilla dels escolars que no puguin pagar, parlam de beques
en transport, de menjadors, de llibres de text.
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Aquests pressuposts tampoc no poden provocar nova
reducció en l’oferta municipal, estic pensant sobretot en 0-3,
estic pensant en escoles de música. També volem més ajudes als
pares. Volem equipaments, sabem de les dificultats, però és que
en aquest moment trobam que encara no hem arribat al punt del
dia que exigeix la revolució demogràfica que hem tengut.

La universitat ha tornat baixar d’una manera impressionant
i important, de 75 milions que gastàrem l’any 2010, n’hi posa
vostè 57 l’any 2013, això ja li ha dit la rectora que significarà
greus conseqüències. I això se suma al fiasco de recerca i
innovació, una quadre ben negre, l’any passat el programa
d’investigació era de 10 milions d’euros, enguany de 5, la
meitat, si no anam a Lisboa.

Els problemes de cultura directament fan plorera, i hauré
d’anar acabant, som una potència turística mundial que
menysprea el seu patrimoni i el seu bagatge cultural. Només la
culminació a la fi d’alguna inversió estatal, començada fa anys,
permeten dissimular el desert en despesa cultural del país. No
hi ha doblers per a la indústria cultura, per al patrimoni, per a
museus, per a les rutes, per a espectacles, per al món de
l’audiovisual. Ben al contrari, retalls arreu posen en perill oferta
consolidada i la indústria cultural del país. També la Simfònica,
li agraïm i li feim el gest que hagi pujat l’aportació simfònica,
però amb la retallada que li ha fet l’Ajuntament de Palma
tornam a ser a les mateixes o pitjor.

A un país normal resultaria incomprensible que no hi hagi
cap programa i un programa potent de suport a la llengua del
país, el té tothom. Aquí és una obligació jurídica, no una
obligació només política, ho és per Estatut, ho és per la Llei de
normalització lingüística, i vostès no el tenen. Dins la gran
retallada que ja va suposar els pressuposts de l’any 2012 hi
havia un petit oasi, que era l’Institut Ramon Llull; també han
assecat aquest oasi de la normalització, que havia nodrit una
munió de creadors culturals del país. Ara també s’estronca
aquesta vena. I no em digui que ho farà l’IEB, perquè l’IEB no
en té capacitat, ni perquè no arriba allà per pura economia
d’escala on arriba el Llull i a més perquè no hi posa ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, per favor, vagi acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sra. Presidenta, vaig acabant.

... sinó també perquè no hi posen la quantitat que ja
destinaven al Llull, sí que n’hi per a la Real Academia de la
Lengua.

Polítiques de joventut són desmantellades i li deman que ho
miri, que l’està fent amb els acomiadaments ara a l’Alberg de
Palma i amb totes les polítiques de joventut que estan
desapareixent.

En el SOIB és incomprensible que en plena crisi
desmantellin el 30%, apaguin un 30% menys del que hi tenien,
i sobretot que els ajuntaments i els consells en quedin
absolutament al marge.

Tota la resta de l’Estat fa polítiques actives de treball molt
més potents que les que ens podem permetre a les Illes Balears
i vostè encara les rebaixa.

En definitiva, per tots els punts que no he tengut temps
d’estendre-m’hi, però tant per matèria educativa, cultural o
política lingüística, de joventut, de recerca i d’investigació i de
polítiques de treball, creim que està justificada a aquest
pressupost aquesta esmena a la totalitat, i també com a retret a
totes les falsedats que ens ha dit el Partit Popular sobre el que
faria quan entràs en aquest govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest moment, obrim una qüestió incidental per a la
intervenció del Govern. Té la paraula el Sr. Conseller, el Sr.
Rafael Bosch.

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

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. I permeti’m que a la
primera intervenció que faig des d’aquesta tribuna li doni
l’enhorabona, una vegada a títol personal, com ja hem fet avui
matí com a grup, li desig molts d’èxits, que ben segur els tendrà,
i tot el suport personal d’aquest conseller.

Dit això, voldria començar fent, si em permeten en aquesta
obertura d’aquest torn incidental, dues o tres referències
importants respecte d’allò que feim, respecte de la política
educativa, respecte de la política d’ajustament de pressupost,
respecte del que hem comentat en aquest hemicicle, que és
política teòricament correcta i política teòricament incorrecta en
temps de crisi. I amb distintes notes que he pres aquí i amb
distintes intervencions, els he de dir que lògicament, i els ho
hem expressat sempre, que un govern presenta, o un
departament, una conselleria d’un govern, un pressupost inferior
a l’any anterior no és per treure pit, no és per venir a dir aquí
que ho tenim tot arreglat i que estam orgullosos de tenir manco
pressupost que l’any passat, això és de sentit comú.

El que si deim és que a l’hora de presentar una minva del
3.2% sí que hem fet les coses de la manera millor possible
respecte d’allò que ingressarem. Perquè això, clar, quan
comencen a parlar i a xerrar no entren quasi mai en el tema de
fons: què és que podem gastar en aquest país en educació i en
concret en aquesta comunitat autònoma? Això no els preocupa,
els preocupa, i han fins i tot del ministre Wert, demà saben que
hi ha una reunió prou important respecte d’una nova llei
orgànica, i parlen, podem fer una petita referència a l’Estat;
tampoc no l’hauríem de fer, però, independentment de la
situació econòmica mundial, si hem de parlar de per què en
aquests moments som aquí i hem de fer alguna referència al
Govern Zapatero, podríem xerrar estones i estones, de tots, i de
com ara determinades decisions que s’han de prendre, difícils,
complicades, doloroses alguna vegada, no són més que
conseqüència d’allò que hem de fer.
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El gran ajust que va fer aquesta conselleria el va fer abans de
començar aquest curs que ha passat, respecte del procediment
que aplicaríem per poder tenir uns pressuposts sostenibles. I em
permeti’m que en aquests moments, i és que m’ho han posat
com a fàcil, especialment el Partit Socialista, faci una referència
a què és fer ajustaments, que és polítiques progressistes i què
són polítiques d’ajust? Supòs que la consellera d’Andalusia, que
en aquests dies deu tenir els mateixos problemes de tramitació,
d’un govern que sempre ha governat a una comunitat, cometes,
progressista, que ara, a més, té el suport de comunistes o de
forces d’esquerra distintes del PSOE, no treuen pit quan duen un
pressupost amb una minva del 9,7%. Li parl d’Andalusia perquè
és l’única comunitat, perquè Astúries és petita i hi ha hagut unes
eleccions fora del període ordinari, però Andalusia, si em
permeten, la Meca del que seria un govern socialista aplicant
polítiques educatives des del començament de l’autonomia,
supòs que no té cap interès de reduir un 9,7 el pressupost, cap.

Vostès que diuen que les polítiques progressistes els
incrementarien, m’haurien d’explicar com els cosins-germans
d’Andalusia retallen 4.500 interins l’any que ve; 25 milions
d’euros a educació especial; 14 milions a formació de
professorat; 5 milions a educació compensatòria; 11,8 milions
a educació d’adults; 20 milions a ensenyament de règim
especial; 29 milions a educació primària;...

(Remor de veus)

... 92,5 milions a programes d’innovació educativa. Doncs, jo li
diré, jo li diré, és que estic segur que la consellera, amb tots els
meus respectes, no en té cap intenció, però redueix el 10%. Un
partit polític que ha governat fins ara, no perquè enguany el
2013 li hagi pegat per reduir, supòs, no perquè hagi canviat de
filosofia educativa, no perquè no pensi que les receptes
socialistes són iguals de bones, que ho eren fa un any; per què
ha reduït Andalusia el pressupost un 10%? Perquè no té més
remei, perquè no sap d’on treure els doblers, perquè ha de reduir
el pressupost quasi un 10%, el triple que nosaltres, l’any després
de les eleccions, perquè fins a les eleccions se’n guarda ben
prou, i perquè no sap d’on treure els doblers, a una comunitat
autònoma que hi ha més d’1,5 milions d’alumnes. I això ho
haurà de justificar amb els mateixos postulats ideològics que
vostès i amb suport de forces progressistes d’esquerra,
comunistes, que defensaran l’escola pública, com els socialistes.

Ho venc a dir perquè el Govern ara és de tota la
"progressia", de tot això, de tot aquest grup de gent que ens diu
que nosaltres no sabem gestionar.

Dit això, i amb tots els meus respectes a Andalusia, que ho
deu haver fet perquè no té més remei, aquest govern, de totes les
promeses que va fer a la campanya electoral, el primer que ha
fet és: u, aplicar unes mesures d’estalvi dins l’administració,
especialment amb cura dins l’àmbit sociosanitària, sanitari i
educatiu. Dissortadament també dins educació, dissortadament.
I amb alguns augments de pressupost a algunes partides i alguna
minva d’altres i no tenint més que el pressupost necessari per
poder treure endavant, sense acudir, com fins ara, a
endeutaments que no hi podem acudir.

Dit això, que sempre ho volen obviar en el debat, i crec que
en el debat de pressuposts ho hem de fer, li comentaré algunes
coses que crec interessants.

Primera qüestió, quan vàrem tancar les quotes de professor
amb aquest augment d’hores lectives, que es fan a tot l’Estat,
que es fan a tot l’Estat, aconseguirem que durant aquest any,
amb aquesta reducció de pressupost de capítol 1, a pública i a
concertada, que he sentit dir que a concertada no -sí, concertada
4 milions d’euros, a pública 10,8-, per tant proporcionalment a
les dues xarxes sostingudes amb fons públics.

Segona qüestió, quant a infraestructures a l’IBISEC, i què
ens han de dir? Si es refereixen al Govern 2003-2007, podem
comparar en voler escoles posades en marxa, en voler, en voler.
Si ens parlen de mapa escolar, en voler. I si em parlen d’ara, en
voler, perquè resulta que ja a la darrera part de la legislatura, i
posaren en marxa tota una sèrie d’infraestructures que jo record
cada vegada que inauguram, si no són iniciades per nosaltres,
l’agraïment al conseller anterior i a l’equip anterior que la posà
en marxa, amb tots els respectes, les que hem hagut de resoldre,
promeses, absolutament promeses i absolutament destacades i
quasi quasi que pareixia que havien de començar l’endemà i que
no ho sabien ni se’ls esperava. I n’hem parlat aquí. I com que
resulta que en aquest any i mig hem fet tot el que hem sabut
respecte dels moviments que podem fer dins els crèdits de les
cessions de crèdit, hem pogut signar crèdit per a resoldre La
Bodega, que estava aturada, gairebé un any; hem fet actuacions
urgents a l’IBISEC a Eivissa; hem posat en marxa en el
pressupost d’enguany fins i tot, però ja no per a cessions de
crèdit, la remodelació de Sa Graduada, i hem posat en marxa
dos temes importants: Es Pratet, que passarà a denominar-se Sa
Joveria, que acaba, segons la meva informació, fa poc, ahir
mateix adjudicada, Es Pratet, que hauria d’haver estat ben i ben
resolt, i hem armat un sistema de colAlaboració amb Santa
Eulària des Riu de més de 7 milions d’euros. Això és que
infraestructures l’any que ve en posarem en marxa, si Déu vol,
almanco tres, almanco tres, a part de les que es duen en marxa
a l’ampliació de l’Institut de Manacor o del Pascual Calbó de
Maó.

I començarem a treballar amb els projectes de les que
esperem pressupostàriament el 2014 a Santa Maria o a d’altres
indrets, com he vist a algunes de les esmenes, però no
alegrament posant esmenes sense saber ni la més remota idea
d’on podem treure els doblers.

I dit això, a part d’això farem bastant més coses, com per
exemple tenir en compte tota la despesa de transport escolar,
perquè ens trobàrem que, entre d’altres, a part del que devem al
transport escolar i que anam pagant poc a poc, ni es
pressupostava correctament; enguany, si veuen a capítol 2 una
pujada i s’hi fixen, és que es pressuposta correctament el
transport escolar. I així un grapat d’actuacions que vostès saben
que farem en aquests pressuposts.
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I que no són, evidentment, uns pressuposts, com vostè deia,
per posar en marxa unes autopistes d’educació, no, i vostès de
vegades han trivialitzat parlant de si són camins o camins de
terra o camins amb sotracs i aquestes coses, jo el que he de dir
és que les carreteres que vostès duien, duien cap a un precipici
sense crèdit i sense cap sortida, i el primer que hem fet és
intentar posar un port per tirar endavant, sense cap sortida, sense
cap més capacitat de tenir dèficit, sense més possibilitat
d’acudir a bancs per fer cessions de crèdit. Per tant, això ho
farem, farem infraestructures.

Hem ampliat l’oferta educativa en formació professional.
Dins la Universitat hem hagut, entre d’altres coses, treure
endavant infraestructures bloquejades, i no ens diran que
recentment no, bé, no se sentiran satisfets que resolguéssim la
situació urbanística de la Universitat, a la qual s’adjudicaven
obres que no acabaven de tenir clar ni el pla especial urbanístic,
a la qual teòricament no podria ser adjudicada aquella obra que
estava pressupostada i adjudicada. Això també ho hem resolt,
per a satisfacció de tots supòs i evidentment perquè es puguin
dur a terme.

I edificis amb problemes que són dins el Parc Bit, i d’altres
qüestions que vostès saben.

L’aportació, amb 2,8 milions menys de nominativa a la
Universitat, és complicada; evidentment que és complicada i
tant de bo que fossin 5 milions més, però també compensada en
part en qüestió de taxes i en qüestió de matrícules. I després en
programes d’investigació, i els podem enumerar secció per
secció, amb increments que fan referència a les pujades
especialment dins l’àmbit de ciència i d’innovació, del 18% a
qualque partida.

Dins el SOIB, amb manco pressupost, hi treballam i en
colAlaboració amb consells insulars, i veuen que normalment en
el Consell de Govern hi anam duent acords respecte de
colAlaboracions amb entitats insulars i locals per dur endavant
programes per a persones i per a colAlectius especialment
desfavorits i amb situació de risc d’exclusió social. I en aquestes
iniciatives ens centram, i ens centram en més, en el SOIB també
ens centram en més; ens centram a liquidar expedients que
poden suposar el reintegrament de més de 30 milions d’euros
mal liquidats, o no estudiats a fons. Més altres que ja hem
perdut per mor que s’han fet les liquidacions tard i d’altres
feines que tenim afegides.

I quant a comparacions de PIB, perquè hi ha tantes notes que
he pres respecte de la seva intervenció, també fer una matisació,
ja quan ha comentat d’Extremadura; comentar que, amb tots els
respectes del món, aquesta comunitat autònoma, a dades 2011,
segons la meva informació, per 1.100.000 habitants té un PIB
de 26.800 habitants i Extremadura, per una població
d’1.100.000 habitants, té un PIB de 17.400 milions d’euros.
Aleshores, és ver que en aquests comptes surt més beneficiada
Extremadura, però no precisament perquè la seva situació sigui
millor que la nostra, perquè pel mateix nombre d’estudiants
tenen manco PIB.

Aleshores, amb despeses similars de despesa ordinària,
perquè aquestes regions saben perfectament que es poden acollir
a fons d’Objectiu 2, que nosaltres no, han fet infraestructures i
han fet equipaments informàtics que aquesta comunitat no s’hi
ha pogut adherir. Per tant, hauríem de comparar entre sistemes
homogenis, perquè quan de vegades comparam amb regions que
poden acudir a determinats finançaments europeus i d’altres que
no, em pareix que no són dades comparables.

A part d’això, dir que, en línies generals, i com a comentari
global a la totalitat, dir-los que han comentat en alguna ocasió
que amb una política oberta, de mans obertes, de diàleg,
podríem treure endavant el sistema, i jo n’estic convençut i
n’estic convençut des de la diferència. I estic convençut que en
podríem parlar i estic convençut que, per exemple demà ho
veurem a la conferència sectorial en la qual hem fet feina per
apropar postures distints partits i distintes comunitats. I aquí
també ho podem fer, però si partim d’una base: que cadascú de
nosaltres tengui en compte treure endavant amb els pressuposts
i amb la llosa que tenim damunt de deute el que hem de treure
endavant, que prioritzam amb criteri, amb criteri; que altres
comunitats que tenen iguals o pitjors problemes apliquen
mesures fins i tot més fortes, des de plantejaments ideològics
diferents, però primer de tot demanaria respecte pels
plantejaments ideològics, des d’un punt de vista social
demòcrata o progressista i un plantejament des d’un punt de
vista liberal conservador. Si ens plantejam i ens respectam
ideològicament, estic segur que podem arribar a acords quant a
plantejaments, perquè tots volem que l’escola pública funcioni
millor i que aquest país no es pot permetre que no sigui així.

Però sense priorismes, amb la situació econòmica que tenim
li ben assegur que hem fet tot el possible per aplicar aquestes
mesures i un pressupost que sens dubte ens garantirà que en el
2013 podrem treure endavant aquestes mesures.

I dir-los també que continuam treballant dia a dia i que
també hem aconseguit per a l’any que ve els PROA, tot i que
l’Estat, com vostès han dit, ha hagut també d’aplicar reduccions
pressupostàries, hem aconseguit les partides corresponents a
aquesta comunitat per a PROA, per a reducció d’abandonament,
per a llibres de text i material didàctic, per a Diales, Promales
i d’altres programes, també en programes de llengua estrangera
i en programa d’FP, notícia de fa poques setmanes, però també.
Des d’un plantejament que hauríem d’aconseguir més o manco,
però des del repartiment del fons a aquesta comunitat autònoma
sí que hem lluitat i hem treballat molt perquè al final arribassin
aquests fons a cada una de les comunitats i en concret a la
nostra.

Per tant, estic convençut que amb aquest pressupost el 2013,
essent un any molt complicat, amb l’ajuda i el suport de cada
dia de tota la comunitat educativa, el treurem endavant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la paraula el
Grup Socialista, la Sra. Cristina Rita, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. A un moment donat no sabia si
estàvem parlant dels pressuposts d’aquesta comunitat autònoma
o dels pressuposts d’Andalusia, vostè mateix ha dit que no
s’haurien de fer comparacions que no són homogènies i resulta
que ens treu les comparacions amb una comunitat autònoma que
inverteix un 6% del PIB, quan nosaltres invertim no arriba al
4% del PIB, per tant nosaltres no tenim marge, no tenim marge
de retallar com poden tenir altres comunitats, Sr. Conseller,
nosaltres ja som al límit.

Bé, vostè ha reconegut també que el pressupost del 2012 no
havia estat ajustat a les necessitats d’aquesta comunitat, el 2012
estic dient; per exemple, m’ha reconegut que en transports han
hagut de posar més perquè l’any passat ja no hi van poder
arribar, etc. Vull dir que continuaran fent uns pressuposts que
no sé si s’ajustaran a la realitat.

De totes maneres el que pens és que el conseller, el que
passa és que no m’ha escoltat, jo diria que no m’ha escoltat,
perquè jo no he dit que no s’haguessin de fer ajustaments, és
més, ho he dit, s’han de fer ajustaments, entre despeses i
ingressos, açò és normal a l’època que vivim, el problema és on
es fan aquests ajustaments, i d’açò és del que jo he vingut a
parlar aquí i d’açò és del que m’he queixat avui.

Miri, li posaré uns quants exemples, així de ver, però dels
cursos de professorat, per exemple, que són imprescindibles, per
a la qualitat educativa; clar, tenim que el 2012 hi havia 128.000
euros, poc més, el 2013, 1.699, he vist. Atenció a la diversitat,
el 2012, 116.735; el 2013, 35.000 i busques. Convenis Alter i
PISA, el 2012, 378.000 i busques, el 2013, 45.000. Escolti!
Funcionament dels centres, tenien més de 10 milions d’euros
l’any passat, que ja eren pocs, i ha passat el que ha passat; ara,
8 milions, però que pens que només n’han gastat 4 pel que he
vist de l’execució dels pressuposts.

Fins i tot als centres concertats els falten 600.000 euros, ja
em dirà vostè com podem encarar aquest pressupost del 2013.

I no es fiï del Govern d’Espanya tampoc en els seus
pressuposts, potser que hagi fet els concerts ara amb els doblers
del 2012, però el 2013 no n’hi ha d’aquests doblers en els
pressuposts estatals, que jo sàpiga, pel que he llegit. Per a
beques només n’hi ha a menjadors, clar, per açò vostè només té
les de menjadors en els pressuposts d’enguany.

La universitat que passa, ... del professorat igual, perden uns
20 milions d’euros en formació de professorat, etc. Vull dir que
no crec que si es fia dels convenis per a l’any que ve de l’Estat,
doncs anam malament, la veritat.

I jo pensava que enguany no sortiria també amb açò que no
tot és qüestió de doblers, però crec que sí que ajuda, perquè
vostè sap que la despesa per alumne a Espanya ronda uns 7.000
euros, però que aquelles comunitats que tenen menys fracàs i
menys abandonament, doncs totes superen aquesta quantitat, el
País Basc, per exemple, té 10.000 euros per alumne. I ja no
parlem, quan parlam del PIB es veu més.

I jo també voldria parlar de política educativa, que és del
que crec que hem vingut a parlar i és que la setmana van sortir
els indicadors de quart de primària en lectura, matemàtiques i
ciència, uns resultats que nosaltres voldríem que fossin millors,
però que no ho han estat, no ho han estat en absolut. I per tant,
nosaltres pensam que el que hem de fer en aquesta comunitat
autònoma és fer feina per compensar aquests signes negatius.
Per açò el que no entenc és que vostès, en lloc de dedicar-se a
açò, es reflecteixi en els pressuposts, però també les seves
polítiques al que es dediquen és, ocupant el seu temps i els seus
doblers també, per què no dir-ho amb lleis de convivència, quan
hi ha decrets aprovats de fa dos anys, lleis de símbols, concerts
educatius amb escoles que no són necessaris, i fins i tot prenen
temps a provocar conflictes lingüístics, qualsevol cosa en lloc
de fer el que han de fer que és preocupar-se dels problemes reals
de l’educació d’aquesta comunitat autònoma. Posar mesures
preventives a primària, que és el que se’ns aconsella, per a no
tenir després problemes a secundària.

Bé, nosaltres tampoc no consideram que sigui raonable la
baixada a totes les partides tal com s’ha fet i pitjor que mai
també a la nostra llengua, el que fan a la nostra llengua, que ja
em sembla, que vostè no n’ha parlat ara, però crec que n’han de
parlar.

I miri, jo, mesclant educació i llengua, li voldria llegir una
cançó de Raimon, que em pareix que haurem de tornar a la
cançó protesta, en poc temps, que és de la cançó aquella que diu
que Al meu país la pluja no sap ploure, i que diu: “Res no vares
aprendre a escola, ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el
nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni
tampoc la teva pròpia llengua.”

Moltes gràcies, Sr. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula el Sr.
Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer lloc agrair-li
que hagi sortit i que no hagi bravejat de retallades, perquè,
contràriament al que vostè diu, aquí hem sentit bravejar molt de
baixar pressuposts i d’acomiadar gent, de plans per acomiadar
gent bravejar-ne, ho hem vist, està publicat per tot.
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Em feia una pregunta que em sembla interessant, però què
podem gastar? Hem de ser conscients de què podem gastar.
Miri, idò, en el món han pres un ítem, i dius: depèn de la riquesa
que tens. I vostè diu que aquest ítem no li va bé; com no li va
bé? Jo mir quina riquesa tens i dedic un percentatge de la meva
riquesa, del que jo gener a educació, se li diu PIB. Està mal
calculat, no m’agrada, però bé, vostès, és més conservador
liberal com es calcula, però el 6% del PIB; diu i no podem el
5,5. Bé, idò hi ha gent que ho té i gent que no. Quan Andalusia
baixa, el que vostè diu, seguirà molt per damunt el seu
percentatge de PIB damunt nosaltres, però molt per damunt.

I a vostè aquest no li va bé i per què no li va bé? Jo ho sé,
clar, perquè jo també mir i què podem fer, on som? Som a una
presó estatal, Sr. Bosch, ens tracta amb un règim colonial; vostè
em diu que ens comparin, amb qui es vol comparar? Només em
puc comparar amb els règims que els lleven la seva pròpia
riquesa per donar-la a d’altres que tenen més bons equipaments,
i vostè ho reconeixia, que fan enveja els equipaments de llocs
amb menys PIB que nosaltres, per oferir als seus propis
ciutadans. Això és intolerable, això és intolerable, això Baviera
se n’hauria anat cinquanta vegades d’Alemanya si li fessin això,
però ho dugui a Lluch.

Bé, només veure com passa a tot el nord d’Itàlia per
percentatges molt més baixos, molt més baixos d’espoliació.

Bé, a vostè li va bé, vostè hi consent, era el 3,4, ara serà
menys; paciència, què hi farem? Els nostres nins no tenen tants
drets com els dels altres. Jo crec que no, la veritat és que em
pareix una síndrome del Tío Tom, el que han de tenir bo que
siguin els blancs els que ho tenguin bo, crec que jo (...) Tío
Tom. Jo vull el mateix que els altres, el que ens toca per la
riquesa que generem. I per tant des d’aquesta actitud, crec que
aquests pressuposts no van enlloc.

Sé que no podria trobar-ho, no el tendria demà matí, ho sé,
ho sé, aposta, si vostè tengués aquesta actitud ens trobaríem pel
camí, però és que vostè justifica l’Estat, vostè justifica l’espoli,
i aquí no ens podem trobar.

Si també li vull agrair que és ver que vostè de tant en tant
diu, no, tal vegada el PP tampoc no anava molt bé, i hem de
canviar tot el xip, això li vull agrair perquè és l’únic que ho diu;
perquè el PP continua dient que a relats anteriors en què el PP
demanava retallar, i el PP no demanava retallar, el PP va
prometre autopistes. Vostè ens diu: és que anàveu cap un penya-
segat, el PP no va dir anam a un penya-segat, aturarem; no, va
dir: anam a un penya-segat, jo faré una autopista, això va dir el
PP. I a qualcú li ha de demanar disculpes, i llavors entre tots dir,
a veure què feim. Perquè a Andalusia el PP diu que els
pressuposts no s’han de retallar tant, el PP a Andalusia critica
aquestes retallades que vostè ha volgut posar d’exemple. I a
Andalusia tendran un percentatge del PIB en educació molt
superior, però molt superior no al que tendrem nosaltres avui, al
que teníem nosaltres l’any 2009 en el nostre moment del rècord,
Sr. Bosch.

I en part, tal vegada, és per sensibilitat progressista, no dic
que no, però en part és perquè els tenen, perquè els tenen. I
nosaltres hauríem de jugar a tenir-los.

Per cert, em deia educació pública, educació concertada que
sí ha baixat, els pressuposts han baixat, Sr. Bosch, pressuposts.
Liquidació a l’any 2010, 485 milions per a la pública, 139 per
a la concertada; pressuposts 2013, 416 per a la pública, 69
milions menys, 139 milions per a la concertada, els mateixos
que ens gastàrem l’any 2010, els mateixos que ens gastàrem
l’any 2010, cada centre ha perdut, però hi ha més concertat. Les
liquidacions són importants, un dia a l’Oracle del Senyor
parlarem de liquidacions en comptes de parlar de pressuposts.

UIB, 75 en gastàrem l’any 2010, 75; podríem llevar tot el
Departament d’Economia, tal vegada per austeritat i a veure si
en sortim amb el que puguem tenir, perquè veig que cadascú
mira un poquet per a ell, però en parlar de mi no ric, en parlar
de mi no ric, però 75 n’hi havia, ara 57. Liquidació, és ver, de
pressupost, a passat de 61 a 57, no és tant, però és que és
important saber el que gastam de ver.

Però avui és la Mare de Déu de l’Esperança i jo voldria
veure si podríem recompondre qualque pont, ja que vostè m’ho
diu, no? I és, a veure, idò, a Joventut, 25.000 euros per tenir un
Consell de la Joventut, per exemple, faci un gest, intenti dir qui
són 59 milions, tenim una certa influència, distintes
sensibilitats, vots diferents, a veure si qualcú pot fer un gest
quan discutim els pressuposts, o no ens votaran ni una sola
esmena i apelAlaran a l’esperit nadalenc i no votaran ni una sola
esmena, Sr. Bosch? Això és el seu consens, el seu bon fer, la
seva capacitat d’acostament, la seva empatia.

Política lingüística, mentre vostè cerca un nin
catalanoparlant que no sap castellà, i ja me’l presentarà, surten
enquestes: el 25% de la població de les Illes Balears no sap
català, el 25% de la població de les Illes Balears no entén, no
sap el català. Aquesta és d’avui, avui. Vostè té un deure
estatutari, el té, totes les institucions de les Illes Balears, és una
obligació, vostè ja jurat el càrrec i ja jurat fer-lo complir, vostè
té les polítiques de normalització lingüística per fer l’ús social
del català. Idò vostè ha fracassat, està fracassant, perquè és
difícil, Sr. Bosch. Si s’hi esmerça tant com pot és difícil, però
és que vostè em continua dient els espais on el castellà és per
sobre del català, el 25% de la gent no entén el català i vostè em
parla dels espais on el castellà recula.

Bé, això, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sr. President. Això és indecent, Sr. Bosch, això és
indecent. I ens podrem trobar que si dretes i esquerres, distintes
sensibilitats, jo en això li vull dir que sí, però en els trets
d’identitat del país, en els elements de llengua comuna
d’identitat, el que som els mallorquins, el que som menorquins,
eivissencs, formenterers, el que és el país, en aquesta qüestió no
hi haurien de perdre tantes polèmiques, i vostè hauria de
recuperar un projecte de política lingüística i fer-lo endavant.
Crec que avui, ja dic, dia de la Mare de Déu de l’Esperança,
encara no vull declinar d’aquesta esperança que un dia canviïn
de parer. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I per tancar la qüestió té la paraula
l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura, el Sr. Rafael Bosch.

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

Gràcies, Sr. President. Recull evidentment aquesta proposta
que ens encomanem a la Mare de Déu de l’Esperança perquè
serà més que necessari, vista la situació que tenim.

Respecte de les notes que jo havia pres si havia escoltat amb
atenció, hi he escoltat i tant amb atenció, el que passa és que
quan explicam el que volem sentir i tenim els humans una certa
capacitat de fixar en el cervell aquestes entrades d’informació
agradables, i quan de vegades se’ns recorden coses que no
volem sentir, jo el primer i vostès els segons, o al revés, no ho
feim així.

Jo he duit el tema d’Andalusia a títol, primer, de dir amb tot
el respecte del món allò que han de fer totes les comunitats
autònomes de tot Espanya, totes, totes, si volem treure Espanya
endavant; segon, plantejar-ho des d’un model que defensam
dins aquest arc parlamentari però que potser alguns canviarien
de model, lògicament, perquè tenen un vessant nacionalista i
pensen que no val aquest marc de referència, però dins els que
ens movem dins aquest marc de referència lògicament tract
d’explicar, i crec que amb prou claredat, amb totes les meves
limitacions, que tothom aplica retalls, tothom. Segona; quan
parlam d’Andalusia i Extremadura parlam de comunitats que el
Govern d’Espanya, mitjançant la contribució de tota la Unió
Europea, els fa arribar un fons, com a altres llocs d’Europa, per
accelerar el seu desenvolupament. Per tant en determinats
programes no ens hi podem comparar, perquè sortosament per
a nosaltres pertanyem a una regió, a una comunitat autònoma
que té més PIB, això és així. Per tant si Extremadura té un
programa informàtic, que vostès coneixen que va ser
subvencionable, no és comparable amb el que figura en el seu
pressupost, que segur que tenia el capítol d’inversió, a causa que
es podien acollir a un fons que nosaltres no. Per tant no és
comparable, i canviarà, i tant que ho entenem.

I a l’hora d’estudiar respecte d’allò a què aplicam les
retallades, sí que em centr en el que feim i en el que hem fet.
Vostè ha vist que -i ho repetesc- amb els programes que posam
en marxa hem actualitzat pagaments i hem posat en marxa

programes que pressupostaven i vostès aprovaren, per exemple,
amb ajudes en transport interinsular als estudiants universitaris,
i l’endemà ho llevaven del pressupost i no tragueren aquesta
convocatòria, i no varen ser gens sensibles pel moviment dels
alumnes universitaris entre les illes, ni se’n parlà pus. Nosaltres
l’hem recuperat, i els alumnes de les illes germanes poden venir
a la UIB d’aquí si no ho poden fer a les extensions o, entre tots,
sortir amb una ajuda o almanco tenen una subvenció per fer-ho.
Aquesta sensibilitat tampoc no hi va ser, i no els parl de...,
perquè ja hem acordat que no en parlarem més, però!, però!, ens
hauríem de posar d’acord fins quan és que no en parlarem més.

Perquè a partir d’ara en què confii? Sincerament, que el
2014 serà un poc més bo que el 13 i tendrem més pressupost. El
13, i no ho dic jo, ho diuen els organismes internacionals, serà
un any en què haurem de fer sacrificis per treure endavant el
sistema. Però què farem, també? Garantirem que els 8 milions
que vostè em posa, per exemple, per a centres, els pagarem,
perquè en podem posar 10 i trobar una bona motxilla darrere, o
podem dir als concertats que els pagarem el que els pagarem i
trobam una bona motxilla darrere, i no trobam res al calaix més
que deutes, i tenc reunions dia sí, dia no, de quan pagaran això
i pagaran allò; això a part del que hem de fer. 

Hem de reconèixer que amb això no hi comptàvem, quan
parlàvem d’autopistes, hem de reconèixer que no comptàvem
trobar tot això. Però una vegada que ja ho hem trobat i som
absolutament responsables de la gestió que feim, tot d’una que
hàgim fet netes les voreres, si no són autopistes perquè la
situació econòmica no ens ho permetrà aquesta legislatura, li
puc assegurar que començarem per eixamplar les carreteres,
perquè n’hem trobat, hem trobat a les voreres, que en principi
hi havia molts de cartells de “feim coses”, però hem trobat que
devíem als proveïdors d’aquells cartells, per posar un símil. I
una vegada fet això posarem en marxa els programes amb la
disponibilitat econòmica que tenim, i les escoles públiques i
concertades se’n surten, amb més dificultats, amb moltes més
dificultats.

I quant a les obligacions estatutàries del que s’ha de fer en
aquestes escoles i a tota la comunitat en general, també li
recordaré que aquest conseller va jurar, evidentment, allò que
diu l’article 4, que és garantir el dret de tothom, i ja que hem
començat amb algunes referències a la llengua, també el dels
castellanoparlants, la promoció de la nostra llengua pròpia i els
usos i els drets de tothom, i això ho recorden una vegada i una
altra tots els tribunals. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosch. Pel torn en contra, i per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Aina Maria
Aguiló.



2894 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 68 / fascicle 2 / 18 de desembre del 2012 

 

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats, he
escoltat amb atenció... Miri, Sra. Rita, els divendres fan una
cosa que es diu Consell de Ministres. Si vostè entra en el
Consell de Ministres..., sí, sí, si vostè entra en el Consell de
Ministres d’aquest divendres, d’aquest darrer divendres, veurà
que es varen destinar o es varen aprovar 60 millones para el
desarrollo del Plan PROA. Després, a part, també més de 40
milions a comunitats autònomes para el plan de la disminución
del abandono escolar. Més coses que es varen aprovar:
subvencions a comunitats autònomes para la financiación de
libros de texto y material didáctico informático. Com es pot
imaginar els poquets doblers que té el PP els està repartint a
educació i sanitat. Vull dir, Sra. Rita, per favor, miri-s’ho.

Després una altra cosa. Estic cansada de sentir que nosaltres
la concertada, nosaltres la concertada. Jo els explicaré un poquet
la història de la concertada. Hi ha un senyor, hi va haver un
senyor que es deia Felipe González, no sé si vostès el
coneixeran, que va fer una llei d’educació perquè el que pretenia
era la universalització de l’educació, i ell va fer una llei en què
es parlava dels concerts dels centres. Tots aquells centres que
compleixin els requisits que aquesta llei mana, obligatòriament
s’han de concertar, no es pot discriminar cap centres. Per tant,
per favor no ens diguin aquestes coses, eh?

Seguim. Llibertat d’expressió. Bé, miri, és que aquí tenc la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el del 2007, que per
tant és d’un govern socialista, que ens diu que l’actuació dels
funcionaris perseguirá la satisfacción de los intereses
generales de los ciudadanos y se fundamentará en
consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y
el interés común, al margen de cualquier otro factor que
exprese posiciones personales, familiares, corporativas,
clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con
este principio. Per tant anem alerta amb el principi o amb la
llibertat d’expressió, que no vagi en contra de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.

Què més? Alumnes en castellà. Potser que l’entenguin, però
no el saben. És que nosaltres no ens conformam que entenguin
l’idioma castellà o l’idioma català, volem que sàpiguen
perfectament l’idioma i la literatura castellans i l’idioma i la
literatura catalans. No ens conformam que n’aprenguin amb els
mitjans de comunicació, per tant nosaltres anam un poquet més
enllà.

Bé, avui escoltarem una sèrie de conceptes en relació amb
comptes públics, i més concretament els pressuposts i el seu
apartat relatiu a educació, cultura, joventut i ocupació. Tots ells
en si mateixos no són ni bons ni dolents: manteniment,
increment, reducció, estalvi, etc. Podem parlar, per exemple,
d’un manteniment de les hores lectives, i això per a alguns és un
gran assoliment i uns altres pensaran “només faltaria”. Podem
parlar d’increment de la partida de transports en l’educació
obligatòria, i això per a alguns serà el resultat d’un gran esforç
de priorització i de contenció en altres partides i uns altres
pensaran “només faltaria”. 

Record ara una vegada més les paraules dels diputats que ara
són a l’oposició defensant les retallades educatives en la passada
legislatura, que deien “és un miracle!, amb el context de crisi
econòmica que els pressuposts d’educació i cultura no baixin
més per nosaltres”. Jo no sé si se’n recordarà algú que és aquí,
però jo conec un diputat que deia que és un miracle!, un
miracle!, i mentre era un miracle anava rebaixant professors i
professors en els centres públics. Per exemple, a l’IES Son
Ferrer va llevar 5 professors el pacte; a l’IES Calvià 1
professors, i per exemple a l’IES Berenguer d’Anoia 2,5. De 50
centres ells varen llevar 93,5 professors, i això és ben vera, eh?,
aquí tenc la llista. O sigui que no ens vengui aquí amb
retallades. I mentrestant vostès es gastaven en viatges, en
hostesses, etc., etc. És aquí el problema, és a dir, és aquí el
problema!, senyores. Vostès es gastaven en azafatas o en
hostesses, i mentrestant estaven retallant professors. 

(Remor de veus)

Crec, per tant, que el més important és que estam en una
situació de crisi i que la tendència general d’aquest pressupost
ens permet afirmar sense cap dubte que asseguram el sistema,
que el sistema educatiu continuarà, no com abans, que en temps
del pacte la viabilitat del sistema educatiu tant concertat com
públic estava en perill. I no només ho dic pels 100 milions
d’euros que van deixar pendents d’abonar a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, al SOIB, Joventut, a dia 30
de juny del 2011, que constitueix una llosa pesada sobre els
pressuposts posteriors que tardarem molt a remuntar. Nosaltres
tenim a més la convicció política de millorar fins al límit la
possible eficàcia en la gestió pública, i l’aplicació mesurada dels
principis d’austeritat, mesures que van ser aplicades des del
minut 1 d’aquesta nova legislatura, i començam per la mateixa
estructura política del Govern en totes les seves formes.
Nosaltres vàrem començar la casa per davall, no per les
teulades, com vostès volien fer. Ens llevaven professors i
gastaven desmesuradament en coses que no tenien importància,
i això són les seves grans apostes progressives cap a l’educació.

No podem oblidar que 8 de cada 10 euros del pressupost
global de la comunitat van destinats a educació i a sanitat.
Senyors i senyores diputats, aquests, des del Grup Parlamentari
Popular, creim que són uns pressuposts que possibiliten
mantenir els programes dissenyats. Són uns pressuposts que ens
possibiliten mantenir els sous sense incrementar hores lectives,
amb criteris d’estalvi tant a la xarxa de titularitat pública com a
la xarxa pública concertada. Són uns pressuposts que no
s’obliden de les infraestructures, on es reduirà l’existència
d’aules modulars; cal recordar que aquest govern ha reduït un
40% les aules modulars des que prengué possessió fins al dia
d’avui. És un pressupost amb un fort increment de la partida
destinada a transport escolar obligatori, amb gairebé 6 milions
més d’increment en aquesta partida, i en són beneficiaris més de
300 centres escolars. Creim que hi ha hagut un esforç
pressupostari; aquest esforç s’entén, en matèria de transport, el
transport de les illes i fora d’elles per a aquells estudiants que
hagin de desplaçar-se fora de la seva illa amb motiu dels seus
estudis. 
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És un pressupost que prioritza els cursos i els recursos per
als professors; anem alerta, que en els centres de professorat a
vegades hi havia cursos que no eren del tot recomanables, l’hort
ecològic..., que es va fer molt d’anys, jo no dic que el primer
any no fos bo, però es va fer molts d’anys, molts d’anys, molts
d’anys!; prioritzem, cerquem educació per als professors o
cerquem que els professors vagin millorant. És un pressupost,
repetesc, que prioritza els cursos i els recursos per als
professors, centrant-se en tecnologies de la informació, en
idiomes i en metodologia de les àrees instrumentals. Si tenim
pocs doblers, prioritzem en allò essencial, en allò important. 

Senyors i senyores diputats, no té sentit lamentar-se per la
situació actual i per les mesures que estam obligats a prendre.
Allò important és que hi ha un govern que ens porta a aquesta
cambra un pressupost, cosa que vostès varen ser incapaços el
darrer any. No podem oblidar mai que el pressupost és un dels
instruments de gestió en l’educació, no és l’únic. En aquesta
situació és millor pensar en com es pot optimitzar el que tenim,
cuidar cada cèntim, prioritzar les despeses i compensar amb
eficiència els recursos que es perden.

Senyors i senyores diputats, en els comptes públics no
sempre un pressupost amb més despesa resulta més efectiu per
aconseguir els objectius que haguessin de justificar la seva
existència. Desgraciadament a Espanya tenim un exemple
d’això, amb unes ràtios d’inversió educativa per sobre de la
mitjana de l’OCDE, un 21% més, i no obstant això els resultats
en qualitat educativa, per sota de l’OCDE.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. És torn de rèplica, i per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Cristina
Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja hem arribat a açò que no per
més gastar es tenen millors resultats, no?, i clar, les
comparacions són amb països en què tal vegada hi ha altres
factors, que no és només la despesa. Jo el li que deman, per
exemple, és per què no compara amb les mateixes comunitats
autònomes despesa i resultats, i es trobarà que les que fan més
despesa -País Basc, Astúries, Navarra- són les que tenen millors
resultats. Compari-ho amb coses que coneixem, amb coses
reals, amb coses que són com nosaltres, amb qüestions
homogènies, com deia el conseller, i no amb qüestions que tal
vegada no tenen res a veure perquè hi ha altres recursos, etc.

Ha parlat vostè de la rebaixa de professors per centre que
nosaltres vam fer la passada legislatura; 3 no sé on, 1 no sé
què... Vostès han baixat 10 professors per institut!, 10
professors de mitjana per institut! I clar, clar que han llevat
aules modulars, a la força, perquè han posat més fillets a cada
classe, han pujar les ràtios i per tant han pogut llevar.
Mentrestant unes coses de què també estic sentit parlar ja des de
fa un any i mig, que són les herbes de Sant Marçal que es va
trobar el conseller quan va arribar, encara hi són, encara no ha

llevat les herbes de Sant Marçal, Sr. Conseller, allò són després
d’un any i mig!

(Petit aldarull)

Bé, perquè ja..., les coses s’han de dir. A nosaltres el que ens
preocupa de ver és el sistema educatiu de les Illes Balears. Ja
sabem que no hi pot haver més diferència entre vostès i
nosaltres, però ens preocupa de ver el sistema educatiu, perquè
el que ens fa por és que després del seu pas per aquí, del pas del
Partit Popular, tornem a augmentar els índexs de fracàs escolar
i d’abandonament, que açò ja seria una pena, perquè a través
d’aquest pressupost ja es veu el camí que estan prenent, de
constant improvisació, de pals de cec, d’estar més preocupats
per posar la brida a la comunitat educativa que per resoldre
realment els seus problemes.

Quins programes?, digui’m quins programes hi ha per
combatre els problemes que realment té aquest sistema educatiu.
Em pot assegurar que aquests pressupostos que aprovarem
podran solucionar tot açò que vostè diu que no funciona? És
més, em pot assegurar que aquests pressupostos que aprovarem
seran els que s’aplicaran? Qui m’ho pot assegurar, açò?, perquè
es poden fer modificacions de crèdit l’endemà d’aprovar. Per
exemple, què passarà amb els programes que vostè diu de
cooperació? Clar, jo veig que en educació compensatòria a
l’Estat ha baixat de 169 milions a 53 milions. Escolti, ara potser
han firmat programes, però ja veurem què passa a final de curs
del 2013. 

Bé, jo crec que el que s’ha de fer és atenció individualitzada,
arreglar els problemes del fracàs escolar, com dèiem, i els
problemes que té l’educació de ver; el fracàs escolar, que té
noms i llinatges, són individus els que fracassen, els que acaben
fora del sistema, i és també de manera individual com s’ha de
posar la solució, i digui’m, Sra. Aguiló, en l’atenció
individualitzada i en l’atenció a la diversitat, açò és en el que
patim més retalls, com solucionarem aquesta qüestió, Sra.
Aguiló? Vostès retallen, a més, en partides que no consideren
essencials, com menjador, transport, llibres de text, activitats
extraescolars, qüestions que no seran essencials tal vegada per
a vostès, però que sí que ho són per a totes aquelles famílies a
les quals els fa falta, i els fa falta per estudiar els seus fills.

Després m’han parlat de l’austeritat. Home, evidentment
hauran de ser vostès; per exemple, li posaré un exemple: amb el
pressupost de l’IBISEC segur que no es podran gastar més d’1
milió d’euros que va costar una maqueta de l’òpera com es va
gastar en l’època Matas, quan el conseller era director general;
no crec que s’ho puguin gastar, no hi ha un duro per a inversions
educatives, per tant d’allà no podrà sortir aquesta despesa. En
canvi, miri, s’aprofitaran de coses que va fer el Govern
Zapatero; s’aprofitaran dels 27 milions per a TIC a les escoles,
que és el que està arribant ara i que tan orgullosos n’estan. Idò
miri, d’açò s’aprofitaran, cosa que va fer el govern Zapatero.
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Miri, Sra. Diputada, nosaltres pensam que aquest pressupost
és insuficient, que a més és increïble, que ens porta a temps
passats, que no afronta els problemes reals d’aquesta comunitat
autònoma i que sí que enfrontarà novament la comunitat
educativa, i que farà patir als que són més febles. Sra. Aguiló,
jo l’he sentida dir moltes coses, però encara tampoc no l’he
sentida defensar els pressupostos als quals donarà suport en
aquestes votacions, i la vull sentit a la rèplica que em farà, i
també vull sentir que em digui què passarà amb la música, què
passarà amb el teatre, els nostres creadors, les fundacions.
Saben, senyors i senyores diputats i diputades, que el nombre de
professors de la Fundació del Conservatori de Música i Dansa
passa de 114 que tenia a 63?, què passarà?, què passarà amb
aquesta fundació?

Bé, esper que tot açò la Sra. Aguiló ens ho pugui explicar en
el seu torn de rèplica. Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Antoni Alorda per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que no només és
ideologia, Sra. Aguiló, jo crec que són paràmetres mentals. Que
ens diguin, que qualcú defensi els pressupostos de l’Estat i ens
renyi perquè no celebram uns pressuposts de l’Estat amb les
retallades que té educació i concretament les retallades que té
contra les Illes Balears, ens pareix infame, quan el mateix
president ha dit que eren impresentables. I encara els defensen.

Ens acaben de dir que no ens podem comparar amb un país,
els equipaments seus amb els nostres, perquè aquest país és més
pobre que nosaltres; com que té menys PIB que nosaltres no ens
hi podem comparar, és normal que tenguin més bons
equipaments. Això ho explica als alemanys, que són els
principals aportadors dels fons europeus, i naturalment que
tallen, directe. Vostè creu que els alemanys estarien disposats a
donar al sud d’Europa doblers perquè millorin i acceptar que les
seves escoles siguin millors que les alemanyes? Això és que no
li passa a ningú pel cap, no ja nacionalista, gent que tengui
dignitat, dignitat, que vegi els seus nins i dius: els meus nins són
tan bons com tota la resta!

Bé, i vostès ens venen a dir no, alerta, no compareu perquè
aquests són més pobres; però, jo crec que vostès s’ho han de fer
mirar! Fa massa anys que estam instalAlats aquí, Sr. Bosch,
massa anys, pot sortir a debatre si vol, massa anys que estan
instalAlats en el colonialisme.

Per cert, els concerts es poden fer si són necessaris, diu, si
són necessaris, tots els que siguin necessaris si s’acompleixen
s’ha de dir que sí, si no són necessaris no, Sra. Aguiló, si no són
necessaris no. Estam retallant a l’escola pública, estam retallant,
escolti, no m’entenguin malament, jo crec que la concertada se
l’ha de pagar i no he fet cap crítica contra la concertada, sí amb

excessos; tant de bo sortissin moltes més cooperatives i altres
elements i pagassin bé, no hi tenc res a dir. Ara, quan retallam
fer nous concerts i dir que hem de retallar a la pública no em
pareix correcte.

I vull fer els percentatges que feia la Sra. Aguiló, perquè
se’n temeran d’allò del policia bo i del policia dolent del Partit
Popular, continuen insistint que a l’any 2010 baixaren massa a
educació; que a l’any 2010 varen baixar a educació, molt bé, i
té raó, té raó. Liquidació: 869 milions d’euros eren el 2009, 861
milions d’euros l’any 2010, és ver; 10 milions, es va dir, 10
milions eren 400 docents, això es va dir per activa i per passiva,
10 milions d’euros, 400 docents, són 25.000 euros, no ho
calculin. 70 milions d’euros, que és la diferència entre el capítol
1 de pública, gastat el 2010, el 2010 dels nostres pecats, i el
2013 són 70 milions, 7x4:28, 2.800 docents, més 400 de l’any
2010, 3.200 docents menys a les aules. És fals, no s’esverin, els
comptes del PP no els facin tan ràpid perquè no són així, no és
així, però són més de 1.000, són més de 1.000 docents.

Quan es diu: és que vostès en varen llevar tres a aquella
escola, el que és diu és que aquells tres no han tornat amb les
autopistes de l’educació promeses; és que n’han llevat 7 més, 8
més, 10 més, vostès han fet una estafa a l’electorat. Ho
reconeguin, com a mínim, en comptes de continuar renyant pel
que es va fer el 2010, i continuar dient que havien d’haver fet
més al mateix temps que ens diuen que havíem fet menys.
Perquè jo, és ver, jo també puc treure que han fet un congrés
internacional per 150.000 euros, que no sé què n’han tret; jo
també puc treure que, la veritat, no sé què va fer el Sr. Bauzá a
Suïssa, qualque dia ens haurà d’explicar per què anaren a
Suïssa, perquè jo no arrib a saber per què anaren a Suïssa; ara,
jo també sé que amb aquests números no resolem 70 milions
d’euros de capítol 1.

Això farà ràbia o no farà ràbia, que ratifiquin Marivent, però
40.000 euros no ens resoldran els 120 milions d’euros que baixa
educació. Una cosa és parlar dels gestos que agraden més o
menys i l’altra dels doblers de ver, tots dos són debats
importants, tots dos són debats importants, però no les mesclem
al mateix nivell perquè són dos debats diferents.

El castellà no basta que l’entenguin, l’han de saber i bé; el
25% de la població de les Illes Balears no sap català, no entén
el català. El Partit Popular ens torna contestar que el castellà
s’ha de saber, no al nivell d’entendre, la literatura i s’ha d’haver
llegit Cervantes i Quevedo i jo li puc donar la raó; el 25% de la
població de les Illes Balears no sap català, ni mitja paraula. Som
aquí, és el debat de política, és de totalitat a tota la secció.

Com en cultura, com ja s’ha dit, és que amb aquest govern
con la música a otra parte, perquè realment totes les
institucions musicals estan realment en perill d’extinció. I ens
pensàvem, Sr. Bosch, ens pensàvem que la Simfònica hauria
sortit d’aquest forat, no és ver, està a cau, i el Conservatori, com
hi estan totes les instalAlacions culturals, tota la indústria cultural
del país, que una part almenys dels nostres creadors havien
agafat en Llull, una espelmeta, això també els ho lleva. Per no
parlar tampoc, perquè tampoc dins la resposta el Partit Popular
a la totalitat no ha tengut ni mitja paraula per a joventut o per al
SOIB, i per a totes les polítiques culturals, que jo crec que són
centrals dins un país.
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En parlarem, supòs, a les esmenes de globalitat, però en
qualsevol cas, si no reaccionen davant la situació colonial que
vivim amb el 3% del PIB, crec que serà difícil el llenguatge
perquè vostès consenten una situació que qualsevol persona
amb dignitat no la sofriria. Sr. Bosch, cridi llibertat qualque dia
quan se’n vagi a Madrid i demani que el tractin com a la resta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per al torn de contrarèplica, té la
paraula el Grup Parlamentari Popular, la Sra. Aina Maria
Aguiló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Enhorabona, no havia tengut
l’ocasió. Gràcies, Sra. Rita, per donar-me la raó, vostè em diu
que les comunitats autònomes que més inverteixen en educació,
el País Basc, Astúries i Navarra, i resulta que les millors són
Castella-Lleó, Madrid i La Rioja, moltes gràcies, Sra. Rita, per
donar-me la raó.

Segona cosa, adjudicació fa dues setmanes, si vostès ens
haguessin deixat correctament, si vostès ens haguessin deixat
correctament l’Institut de Sant Marçal, no haguéssim d’estar un
any i mig fent els tràmits per a les adjudicacions; vull dir, és que
jo no sé com no els fa vergonya! I ara, fa dues setmanes, vull
dir, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... és que no ho entenc, no entenc com prometen coses que no
acompleixen i a sobre van i ens ho treuen a la cara, jo, bé,
perdoni, però no ho entenc. Fa dues setmanes que s’han
adjudicat.

Quant a infraestructures, miri, es gastaren 5 milions amb
l’IES Sant Marçal, 7,5 amb L’IES Santa Eulària i 2 milions amb
Sa Graduada, jo crec que és més que el que vostès varen fer i en
època de crisi, o sigui que anam bastant bé.

(Remor de veus)

Una altra cosa, Sr. Alorda, expliqui’m, Sr. Alorda,
expliqui’m vostè si se’n recorda del pacte o del pla de
governabilitat. El pla de governabilitat deia que invertirien fins
a un 6% del producte interior brut, vostès, el pacte, durant
quatre anys no varen fer res. És a dir, vostès en quatre anys no
varen fer res, ara m’ho expliqui, no, no, no qualque dia m’ho
haurà d’explicar; és a dir, fan una promesa, es reuneixen i fan
una promesa, fan un pacte de governabilitat i resulta que pujam
una o dues dècimes, res més, no vàrem arribar de cap manera al
6%; vull dir, i ara ens ho demana a nosaltres? Per l’amor de
Déu, Sr. Alorda, és que, seriosament, no, no diguin coses que
després no se senten!

(Remor de veus)

Una altra cosa, més coses, vostès varen retallar de manera
desordenada, vostès varen retallar de manera desordenada,
varen retallar sense avisar els centres docents, sense avisar els
directors, un dia varen entrar en el programa de la GESTIB i es
varen trobar que les quotes no quadraven amb el que ells havien
negociat. Què hem fet nosaltres o què ha fet el Sr. Conseller?
S’ha assegut amb els sindicats i bé han dit mirau, hem de
retallar, anem a pujar les hores lectives, però, no, no, anem a
pujar les hores lectives.

(Remor de veus)

Després una altra cosa, Sr. Alorda, pensi, és que són tantes
que no em dóna temps, pensi que aquests càlculs seus no són
correctes perquè aquí hem de pensar que hi ha la paga extra, hi
ha que no es fan oposicions des de fa dos anys, hi ha que s’han
congelats els sexennis, els complements de tutor, el cap de
departament, bé, que s’ha llevat la paga extra de Nadal, que hi
ha hagut unes 200 jubilacions, vull dir, tot això ho ha de posar
dins el paquet. Ah, perdoni, i la baixada del sou del Sr.
Zapatero, per tant això ja no ens serveix, dividir els 35.000
euros que ens costa un professor entre el que s’ha pressupostat,
no, perquè aquí s’ha de comptar que hi ha hagut una baixada
d’entre un 7 i un 10% del Sr. Zapatero, s’ha de pressupostar que
s’ha congelat la paga extra, s’ha de pressupostar que s’han
congelat els sexennis, el complement de tutor i els caps de
departaments. I tot això ha fet que no es prescindís de més
interins, per tant crec que són mesures que ens han ajudat.

Si bé és cert que amb una llei de pressuposts ens jugam una
gran part de la política que ens dóna aquesta cambra, no és
l’únic instrument de gestió, especialment quan parlam
d’educació, tant universitària com d’educació infantil, com
primària, com secundària i batxiller, el model conforma una part
importantíssima, perquè l’element econòmic sigui ben orientat.
El punt de partida si econòmicament és complicat no els vull ni
parlar quant al model educatiu; no només existeix una mala
situació a nivell de qualitat educativa a Espanya, sinó que passa
qualque cosa pitjor i és el que podríem anomenar corrent
pedagògic.

Aquells que varen impulsar aquella reforma educativa de la
qual avui en dia tenim el resultat i són incapaços d’assumir
críticament la destrossada situació a la qual les seves propostes
ens han duit, ens titllen de conservadors, de no consensuadors.
La denominada Escola Comprensiva, anglosaxona, que varen
aplicar aquí els ministres del PSOE quan aquesta sistema ja
havia fracassat a Estats Units i a Gran Bretanya, ells volien
imposar la igualtat de resultats; ho dic perquè de vegades, i ho
torn repetir, no només és important el pressupost sinó que també
és important el model, durant 25 anys hem anat augmentant i
augmentant el pressupost en educació i hem anat augmentant i
augmentant el fracàs en educació. Per tant, nosaltres no només
aquí es proposa un pressupost, també es proposa un canvi de
model, anem a provar de no gastar tant en educació i a veure si
els resultats poden ser millors. El que cercam és, ...
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(Remor de veus)

... avui hem debatut aquí sobre l’aspecte econòmic del sistema
educatiu, però ens queda un aspecte molt important, acceptar
que el model educatiu que hem tengut fins ara ha fracassat i
hem de canviar-lo. Per tant, senyors i senyores diputats, els
convit no només a parlar de la part econòmica sinó també del
model educatiu. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 7, de globalitat, agrupació de la secció 13,
d’educació i universitats, a les seccions i entitats afins.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Socialista, secció 13,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al programa
421A, direcció i serveis generals, Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, 9885, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717,
9718, 9789, 9788, 9793, 9935, 9938, 9970, 9971, 9867, 9871 i
9866. Al programa 421D, innovació i formació de professorat,
9767 i 9712. Al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, 9886. Al programa 421G, ordenació de la
formació professional, 9868 i 9765. Al programa 422A,
educació pública, 9711. Al programa 423A, beques i ajuts,
9707, 9710, 9881, 9709, 9708, 9706. Al programa 423B, altres
serveis a l’ensenyament, 9942, 9705, 9768 i 9774.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, al programa 00A, a nous programes i nous
classificats, 10089. Al programa 421D, innovació i formació de
professorat, 10042. Al programa 421F, política i actuacions en
matèria universitària, 10044 i 10045. Al programa 421G,
ordenació de la formació professional, 10046. Al programa
422A, educació pública, 10047. Al programa 423A, beques i
ajuts, 10043, 10048 i 10049. Al programa 423B, altres serveis
a l’ensenyament, 10088 i 10099. Al programa 541A, recerca i
desenvolupament tecnològic, 10053. Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, 10050, 10051,
10052, 10090 i 10091.

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

Diputat no adscrit, Antoni Pastor i Cabrer, secció 13,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, 10236. Al
programa 422A, educació pública, 10239 i 10240. Al programa
423B, altres serveis a l’ensenyament, 10235.

Defensa conjunta de les esmenes, Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, comentar, Sra. Aguiló, sincerament, jo li demanaria
que per al bé d’aquesta cambra, tranquilAlament, -no hi és, però
bé, ja li diran-, jo li demanaria que tranquilAlament a ca seva
revisi aquesta intervenció que ha fet, per al bé de la comunitat
educativa i per al bé d’aquesta cambra, no convé a una secció
tan delicada, tan fràgil com és el sistema educatiu, segons
quines intervencions. Li ho agrairia, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, en primer lloc, dir que retiram l’esmena 9885, ha
estat un error de transcripció.

I abans d’analitzar totes aquestes esmenes que hem
presentat, un total de 32, fer algunes consideracions, crec que
toquen. En primer lloc, també remetre’m al ministre Wert, que
pens que ha escollit un mal moment per posar en marxa aquest
calaportal d’una gran reforma educativa que implica una nova
llei d’educació, i que pens que el Govern de les Illes Balears
també va en aquesta direcció. Ara, en plena crisi, sense
pressupost per dedicar-hi, no és el moment d’escometre segons
quines reformes, especialment d’aquelles que necessiten molts
diners. Així mateix, pens que s’hauria de frenar en sec, és a dir,
frenar en sec la rebaixa d’aquest pressupost, havent-se fet ja les
grans retallades, tocaria que el Govern anàs amb molta cura i no
erosionàs més el nostre sistema educatiu.

Tenim en compte que el Govern de les Illes Balears ha
aconseguit el que semblava impossible, i em sap greu dir-ho, Sr.
Bosch, ha aconseguit una cosa mai vista, tenir tothom en contra.
Ha aconseguit, és a dir, ha estat capaç d’aconseguir un consens
contrari tan ampli a tot l’àmbit de l’educació, fins i tot el darrer
manifest que s’ha fet per a la unitat i per al respecte a
l’oficialitat de totes llengües de l’Estat, també hi ha votat el
sindicat ANPE, ja hi són tots, tots demanant aquest respecte a
totes les llengües de l’Estat.

Ara volem reformar el sistema lingüístic de l’educació a les
Illes Balears i la meva pregunta és: com pensen escometre una
reforma educativa que implica la incorporació d’una nova
llengua, com a llengua vehicular, sense augmentar
significativament aquest pressupost. És que no s’entén, el
pressupost de formació de professorat no hi és baixa, fins i tot
els CEIP estan sota mínims; com pot fer un pla de tractament de
llengües amb aquestes condicions? És impossible. Per tant, què
vol dir, Sr. Bosch, que no se’l creuen? No es creuen, perquè si
s’ho creguessin, hi hauria aquestes partides. Què vol dir si no hi
ha aquestes partides per a foment i formació en anglès, què
passa? I aquí és quan venen totes les sospites i s’aixequen totes
les alarmes, que és senzillament una mesura més per anar contra
el català. Ja hi tornam a ser.
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Per tant, lamentam un any més aquesta precarietat, els
retrocessos en el sistema educatiu. El nostre sistema educatiu es
caracteritza per una gran fragilitat, ho repeteix, i això comporta
que es trobi sistemàticament en precari, des de sempre. Tots
coneixem, així mateix, la complexitat del nostre sistema, tenim
el percentatge d’alumnat nouvingut més alt de tot l’Estat, aquest
19%, i Eivissa és capdavantera en tot. Comptam amb una
societat diversa, amb un fort contingut desestructurat, és difícil
la nostra societat, ho és molt.

Per tant, les esmenes que passam a defensar es limiten, són
petits gestos, sabem que no podem fer aquí grans modificacions,
són petits gestos que intenten reequilibrar allò que pensam que
hauria de ser aquest pressupost d’educació. Només intentam
incidir en aquelles àrees més sensibles, on hi ha més necessitats.
Si no es compensen aquestes àrees no podrem fer una educació
que garanteixi la igualtat per a tothom i aquí és un d’aquests
elements que pens que hi hauríem de ser tots.

Per tant, uns pressuposts que tampoc no permetran una
atenció digna a l’extraordinària diversitat que es dóna dins tots
els centres, allà on els més afectats són els més desfavorits, però
també ho són en la mateixa mesura aquells alumnes que tenen
grans capacitats, perquè no els atens, ni per baix ni per dalt,
queden completament desatesos, i això d’aquí no hauria de ser
així.

També queden completament penjat, i no fem res per
compensar-ho, per exemple tot aquest alumnat que té necessitats
en salut mental, per això vàrem fer l’esmena de la UTE, que no
es va entendre a la comissió què volia dir això, però avui, miri,
té el conseller Sansaloni aquí que podríem arribar a un acord, és
una esmena senzillament d’eixamplar, una cosa que ja tenen a
Mallorca, eixamplar, fer-la itinerant a la resta de les illes. És
així de senzill, però no pot ser que els alumnes de Mallorca sí
que tenguin aquesta atenció en salut mental i la resta no, a
Eivissa, Menorca i Formentera estan pendents. Ja sé que és
difícil fer aquests eixamplament, però és un conveni de les dues
conselleries i crec que s’ho podrien repensar, s’ho podrien
mirar, com a mínim intentar fer aquest esforç. Per tant, no val
que se’ns digui que aquestes esmenes són d’un pressupost
global, que no s’han d’esmentar de les Illes en concret, però si
no es garanteix aquest mateix servei a les Pitiüses i a Menorca
per tant no entram dins aquesta territorialització. Per tant, revisi-
ho.

Durant el 2012 els centres, tant públics com concertats, han
fet saber els problemes que tenen per funcionar en el seu quefer
quotidià, han parlat de calefaccions, fotocòpies, de neteja, etc.
Durant tot el que portam de legislatura s’ha produït una
autèntica rebelAlió dels centres educatius, sense comparació amb
cap altra etapa passada de la transició i en comptes d’augmentar
aquesta partida, encara que sigui un mínim perquè puguin,
diríem, sobreviure dignament, es mantenen amb aquesta
estratègia d’estrènyer a l’educació, d’aquí les dues esmenes, la
9942 i la 9705.

Arribam a una esmena, la 9711, és la més important, és la
més significativa que hem presentat en aquest pressupost, és una
esmena de 3 milions d’euros i ve en aquesta partida de personal
docent. Recordam que el pressupost, ja s’ha dit, s’ha parlat
molt, el 2012 ja es va fer una dràstica reducció en personal
docent i ara encara s’hi afegeixen aquests 14 milions més.

Aquesta quantitat afectarà baixes i substitucions dels professor
i aquí vull tornar a entrar en el tema de baixes i substitucions,
som la comunitat amb el temps més ampli sense cobrir baixes
de professors, i això afectarà de manera negativa la qualitat de
l’ensenyament. Crec que és greu deixar els alumnes sense
professor durant un mes i pot pensar que així es millorar la
qualitat de l’ensenyament. 

S’ha dit que l’anterior legislatura això també es feia, és
mentida, és mentida. He parlat amb tots els sindicats per poder
venir aquí i dir amb tota la fe que això és mentida. Teníem una
normativa que arrencava el 2002, BOIB 69, de 8 de juny, punt
9.6, on explicava com es cobrien les baixes tant a primària com
a secundària. Aquesta normativa la canvia el PP amb acord de
Govern de 4 de novembre de 2011, el BOIB de 17 de novembre,
punt 4.1, que estableix els terminis actuals perquè (...) també la
normativa estatal que tenim present i que jo em pregunt, estan
experimentant amb nosaltres? Jo pens que sí, fan servir les
Balears com a conillets d’índies, som el nou experiment.

Jo crec que sí, que allò que han aconseguit és crear
situacions esperpèntiques amb aquesta reducció de personal
docent, amb les baixes del professorat i duc això perquè és el
diari d’aquest dia d’Eivissa, diu, “a clase con 25 puntos de
sutura para no perder el sueldo”, això són les notícies. Per molt
que els donem no sé quants de títols i dignitat i els facem
autoritats si han d’anar a treballar en aquestes condicions no els
dignificam. Per tant, revisin. A més, ho demana també el PSM,
ho demana el Sr. Pastor, revisin aquesta partida que tenen aquí
de personal docent, de quina manera es poden cobrir, com a
mínim, mínimament més les baixes.

Parlem de tot un bloc que hi ha d’infraestructures, parlaré
d’una manera un poc general, diu, les dues darreres legislatures,
tant la del Govern Antich com la del Govern del Sr. Matas, es
varen caracteritzar perquè es va fer, i ho pens convençuda, un
esforç decidit i important per crear escoles i instituts. I ara tot
això s’ha aturat. Vull recordar que es partia d’un (...) en
infraestructures educatives molt important respecte de la resta
de l’Estat i que teníem el compromís entre totes les forces
polítiques, entre tots, i això va funcionar en l’època de Matas i
en l’època d’Antich, teníem aquest esforç entre totes les forces
polítiques de superar-lo. Calia fer un esforç en aquest aspecte.
Per tant, dic jo, senyors del PP, aturant aquest procés de dotació
d’infraestructures educatives assistim, i ho dic també de tot cor,
assistim a un nou trencament d’aquest consens que teníem entre
totes les forces polítiques de tirar endavant en infraestructures
educatives. I també pens que ells incompleixen el seu programa
electoral, d’aquest que els agrada tant parlar-ne. Per tant, també
ens hauria agradat poder tenir aquest mapa consensuat
d’infraestructures educatives, però un any més ens trobam que
això no ha estat possible.

Voldria esmentar, sobretot, la infraestructura de l’Escola
Oficial d’Idiomes d’Eivissa, som l’única illa que no tenim un
centre d’aquestes característiques, que se’ls posi com a mínim,
recordin-se’n, a veure si podem treure alguna solució. 
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Veig que el temps se m’acaba, hauria de parlar de l’IBISEC,
dels nous projectes, de les dificultats que tenien, de la reducció
de personal de l’IBISEC. Per tant, no podem tirar endavant i ho
sabem, Santa Eulària el paga l’Ajuntament de Santa Eulària,
Santa Gertrudis el paga l’Ajuntament de Santa Eulària, ho
sabem. Per tant, jo voldria saber, què pensa fer?, quina
infraestructura? Però després, després, no ara, no ara. I Sa
Joveria, el retard de Sa Joveria ha estat irresponsabilitat de
l’Ajuntament de Vila, ho sap també. Per tant, les coses, cada
cosa també en el seu lloc i en el seu punt.

FP, com...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, per favor, vagi acabant. Gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, acab. Gràcies. Què feim amb l’FP? Què feim amb l’FP
si no hi ha també una partida, al contrari, baixa. Com anam a
tirar endavant una FP, una formació, un nou model d’FP sense
pressupost? 

Per tant, conseller, intentem pactar, però pactar -i ja acab-
vol dir presentar propostes, sentir-ne d’altres, arribar a una
síntesi de totes i intentar que totes les parts estiguin d’acord.
Pens que un oferiment d’acords només forma part de la retòrica
si no política d’allò que és correcte, però que no es troba, en
absolut, dins el disc dur del Partit Popular. Per tant, jo li
demanaria això, si no tot queda en paraules no s’acosta mai als
fets, i els fets desmentiran les seves paraules. Intentem arribar
a acords.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de
deu minuts.

Voldria tornar a demanar, per favor, a tots els diputats, no
només a vostè, que hagin d’intervenir que siguin, que es
mantenguin en el temps establert. Pensin que ens queden per
davant noranta minuts, més o manco.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No farem la una, com en
altres temps, no, no passi ànsia, i en tot cas mirarem de centrar-
nos-hi. 

De fet, presentam una sèrie d’esmenes parcials, però poques,
modestes, que miren de corregir les mancances més greus que
apuntaven en el debat anterior i com que molts dels motius
també ja els he expressat no em reiteraré. No són esmenes, ja ho
he dit, tan ambicioses com les que feia el Partit Popular, que ens
exigia el Partit Popular, que ara li sap greu que li exigim coses
més modestes de les que se’ns exigien aquells temps on
gastàvem molt més del que podíem gastar, però havíem d’haver

gastar més del que gastàvem i que evidentment amb aquestes
frases no hi cerquin cap incongruència perquè no hi és, perquè
és una tesi del Partit Popular i està prohibit ser incongruents,
però nosaltres sí que aquesta consciència la teníem llavors i la
tenim ara de les dificultats econòmiques que vivim i no havíem
arribat a aquesta fantasia que provem a veure si gastant menys
ens va millor. Jo confii que el Sr. Sansaloni no agafi aquesta
norma també i no l’agafin tots els consellers de mirar de gastar
menys a veure si així milloram la sanitat i milloram totes les
prestacions públiques, és innovadora, confii que no l’apliquin
als pensionistes també i que realment aquesta fantasia que
gastant menys pot anar millor sigui, quedi en el reducte, de
moment, de l’educació. Ja mirarem d’eliminar-ho del cap de
tothom, si pot ser, si no, evidentment vostès tenen majoria i
vagin fet. Com a mínim ens satisfà que no hagi estat la tesi del
Sr. Conseller.

El que sí volem és no tornar, no retrocedir de la situació que
teníem i, per tant, aquestes són idèntiques a les esmenes que ja
presentàrem l’any passat i un poc anam en la mateixa línia,
intentar recuperar el que fèiem, no ja, ja dic, el que proposava
el Partit Popular, no les autopistes de l’educació que s’havien
promès sinó no tornar enrere, no tornar enrere. 

Pot ser la reflexió més rellevant que els demanam és sobre
la gran retallada de capítol 1, han de mirar de corregir-la perquè
això sí que afecta tots els programes educatius. Ja n’hem parlat
a l’esmena a la totalitat, jo som el primer que reconec que no es
pot fer la regla de tres que s’havia dit, ja ho he dit, és el 2010
que es rebaixa el 5%, és el 2010. El 2010 amb la rebaixa del 5%
es baixen 861 milions, de 869 a 861 milions d’euros a educació.
Ja era aquí. Per tant, som ben conscient de quan s’han produït
les rebaixes en educació i perquè hi ha tanta gent avui, 7.000
persones, a les llistes d’espera d’interins a les Illes Balears, gent
titulada que vol donar classe. Som ben conscient dels drames i
dels motius socials i de tot ordre que han duit a aquest punt.

També proposam augmentar l’aportació en formació. Vostès
es recordaran quan entraren fins i tot llevaren, confiaven en les
que hi havia convocades. Nosaltres trobam que és un terme que
han massacrat i que han llevat ajudes als docents que es
mereixen i amb les quals hi confiaven.

També milloram els aspectes inclusius i democràtics de
l’educació per evitar carregar costs sobre els alumnes, ja ho hem
dit, el tema de beques, el tema d’ajuts que quedin prou ben
dotats. 

Demanam una millor dotació per a la Universitat, d’entrada
pel que significa una universitat per al país, però també en la
línia anterior, perquè Bolonya ha encarit la universitat. Ho
diguérem, vostès ho negaven, però ho tocam amb les mans.
Bolonya encareix. I si vostès lleven aportació, és evident, o es
lleven serveis o s’encareix sobre els alumnes. De fet, què fa la
Universitat? Les dues coses. 
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Per cert, a universitat mantenim una esmena que no és
econòmica, és la de la UNED, el Sr. Conseller en una de les
primeres intervencions que va fer aquí va apuntar que
considerava que dins la classificació competencial era
interessant que quedàs residenciada dins el Govern, no
demanam més doblers per a la UNED, demanam una
clarificació competencial i voldríem algun gest en aquest sentit,
però no hi és. Sí que en aquest moment està, diguem-ne, pagada
pels consells insulars.

També amb congruència amb el que havíem apuntat en el
debat de totalitat, creim que calen més recursos en recerca i en
investigació. Parlam molt d’innovació, tothom diu que hi ha
d’haver més valor afegit, que són les oportunitats globals, però
en aquests pressuposts no hi aposten, jo diria que ben al
contrari, no sé d’on sortiran els doblers del Pla de la ciència, Sr.
Conseller, no se d’on sortiran perquè aquí no hi són. En tot cas,
són molt tristos, molt tristos, perquè 5 milions d’euros comparat
amb el que teníem, els 10 milions de l’any passat, doncs, la
veritat dóna per a molt poc.

També la formació professional per ser més ambiciosos,
com vostès apunten, per jugar molt més amb les empreses, amb
la formació dual i per donar més oferta i no hi hagi tanta gent
que vulgui estudiar que quedi fora com ara hi ha aquesta
demanda per intentar sortir més ben formats de com vàrem
entrar dins la crisi, doncs creim que calen més doblers. Com en
calen a les escoles de música, com en calen també, i ho hem dit,
a les escoles d’educació infantil que en aquests moments estan
en un moment molt difícil a nivell municipal. Supòs que són
conscients que han pujat moltíssim les taxes sobre els pares i, a
més, encara estan intentant quadrar números i algunes d’elles
està a la picota. És en aquest moment que es fan nous concerts
de 3 a 6 per part de la conselleria.

Ja he apuntat també que els doblers de 20 milions, vostè diu
que amb 8 milions almenys els pagaran, bé, però hem viscut tots
aquests anys amb 20, han passat molt malament el 2011 amb els
20, esperant-los, esperant-los, però els han rebut o els esperen,
els 20, ara ja han de viure el 2012 amb 8 i l’any 2013 amb 8.
Això té uns efectes directes, no només sobre el servei que es
presta, sobre els costs perquè tot es pagarà, es cobrarà, es
cobrarà perquè les fotocòpies es continuaran fent, el servei que
ho necessita es continuarà fent, però es cobraran. 

També demanam incrementar la dotació en equipaments
escolars. Jo trob, no sé, tornar a dir que es fa tanta inversió
pública docent ara com es feia l’anterior legislatura i que no
se’n feia l’anterior legislatura, és que és una barbaritat, és que
no m’estranya el resultat de PISA en matemàtiques perquè
realment hi ha un problema en matemàtiques en aquesta
cambra. Per favor, mirem les coses, siguem justos amb les
coses, posem els números cadascú, diguem que és que hi ha un
problema ara econòmic, diguem que no s’havien fet tantes
coses, diguin el que vulguin, però no em diguin que no es va fer
inversió en equipaments docents perquè em sembla un insult a
la intelAligència de tots plegats, no, no ho ha dit vostè, però ho
ha dit el Partit Popular i per a mi, ja li dic, aquest joc de policies
bons i policies dolents a mi no em serveix. Convé que parlin en
una sola veu. En tot cas si fan polifonies que sigui harmònica.

En tot cas, nosaltres també consideram que aquest esforç
inversor seria positiu, no s’ha fet tot, per tant, encara necessitam
posar-nos al dia d’aquesta explosió demogràfica. S’ha tornat a
recordar aquest 19% de població estrangera, no és ja tot el que
representa d’estrès dins l’aula que s’ha d’atendre i s’ha
d’atendre amb molta professionalitat i amb molt bona cara, com
és natural, agraint aquesta riquesa, però també necessita un
espai i també hem quedat tots realment desbordats. I avui, això,
encara s’ha de corregir i s’ha de tenir present. La nostra riquesa
ho permetria, però com que vostès no hi volen apelAlar perquè
no tenim capacitat perquè això és d’independentistes, doncs, bé,
ho admetré així, en el País Basc ho tenen claríssim i tenen la
despesa educativa més alta de l’Estat. Bé, i a Navarra també.
Vostès trobaran que ho duen molt malament, ho duen molt
malament, però els nins bascos estan ben contents, i els pares,
que estimen l’educació. 

Ja he dit també que no faríem una relació exhaustiva
d’intervencions que voldríem en temes escolars, he anomenat la
de Miquel Duran i la de Llevant a Inca perquè no arriben.
També hem volgut apuntar, maldament hi hagi hagut aquests
compromisos per part del conseller amb Santa Eulària, amb
Santa Gertrudis i amb Es Pratet, però voldríem que quedassin
més previstes, afectades, no veig per què no hi ha de ser, com
també l’escola de Montuïri, el Conservatori de música de
Menorca i l’Escola d’adults de Maó. Per cert, amb aquest tema
crec que, sobretot, d’ençà que el conseller diu que s’hauran
aturat les cessions de crèdit municipals, més obligació té
l’IBISEC de preveure per fer les seves inversions no fos cosa
que la clarificació competencial acabi sent llevar inversió
educativa. Volem clarificació, però volem inversió. Per tant,
benvinguda la clarificació si també du aquests doblers.

També votarem totes les esmenes dels altres grups, i en
concret ens pareix molt positiva els ajuts per a les APIMA i per
a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa.

Per tant, jo també els vull demanar una última cosa, bé, no
sé, ho diré amb unes paraules populars, enrotllin-se, no? Jo crec
que qualque cosa hem de poder treure de gestos de tots els
apunts que ens fan que no arribaran a aprovar ni una trista
esmena de les 500 que s’han presentat. Ja sabem el que pensen
vostès del nostre grup, ho sabem, ens ho han dit amb prou
claredat, però així i tot crec que fins i tot transcendeixin en
aquest prejudici i intentin fer una cosa que s’ha fet tota la vida
en aquesta cambra que és aprovar esmenes de l’oposició. Jo crec
que ja no ho dic ni pel nostre grup, que no sé fins i tot si
políticament, com vostès diuen, la confrontació té uns rèdits, ho
dic per la qualitat de la democràcia d’aquest país. Per tant, els
faig aquesta crida i vostès la recullin o no, ja en faran el que
trobin oportú. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Té torn de paraula la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Primer, torn a deixar constància del meu desacord per
no poder intervenir en el debat anterior, el debat de la totalitat
a la secció 13, d’Educació, Cultura i Universitats. 

Ara pas, tot d’una, a defensar les esmenes a la globalitat
presentades a la Conselleria d’Educació, als programes 421A,
de la direcció i serveis generals de la Conselleria d’Educació; al
programa 421G, d’ordenació de la formació professional; al
programa 423A, de beques i ajuts, i a l’IBISEC que depèn de la
conselleria. En total, sis esmenes que recullen les demandes
prioritàries del sector educatiu de l’illa de Formentera. Les hem
direccionades totes elles a temes més particulars perquè volíem
incidir de forma especial en la millora de l’oferta educativa de
l’illa així com en la millora de les infraestructures educatives
que actualment necessiten d’una actuació prioritària.

Algunes esmenes varen ser ja presentades en els mateixos
termes en el debat de pressuposts de l’any passat, la qual cosa
no diu res de bo, més bé al contrari, ja que no varen comptar
amb el suport del Partit Popular. Les hem tornades a presentar
amb l’ànim que es puguin incloure aquestes millores
pressupostàries per a l’any 2013, sobretot ara que tenen vostès
un delegat a Formentera, un company diu “el virrei de
Formentera”, i que ben segur els tendrà ben informats de les
demandes i també de les necessitats que en matèria educativa té
l’illa.

Dues esmenes, la número 10207 i la 10212, fan referència,
la primera, a l’inici de la nova escola de dues línies de Sant
Ferran i, la segona, a l’ampliació de l’IES Marc Ferrer, dos
projectes que l’actual govern en la persona del conseller va
mantenir en la primera visita que va fer a Formentera que el seu
departament seguiria amb els projectes que tenia en marxa
l’IBISEC, en els quals es trobava el colAlegi de Sant Ferran, però
els pressuposts el desmenteixen i aquesta nova infraestructura
no té partida suficient per a l’any 2013 per començar l’obra. La
nostra esmena va en la direcció de posar a quantificar una
partida suficient per a l’inici d’aquest projecte tan necessari, i
ara que el Consell de Formentera ja ha posat a disposició de la
Conselleria d’Educació el terreny on s’ha d’ubicar la futura
escola, no queda més impediment que la voluntat que aquest
projecte sigui prioritari o no. Però això està a les seves mans. La
comunitat educativa i el consell ja han dit i han fet el que calia.
Ara esperam la resposta del Govern, que esperam que sigui
positiva i accepti aquesta esmena i així donaria solució a un
tema prioritari d’una illa que ha experimentat un creixement
demogràfic en els darrers anys i que necessita ampliar i millorar
l’oferta en centres educatius.

L’altra esmena, l’ampliació de quatre aules a l’IES Marc
Ferrer, és un altre projecte necessari per palAliar la manca
d’espai i que també el govern actual va mantenir que seria una
realitat, però que no ho veim reflectida en els pressuposts de
2013. Amb aquestes esmenes propòs una millora significativa
en matèria d’infraestructures educatives. Vull recordar que
l’IES Marc Ferrer és l’únic institut de l’illa i, com ja havia
comentat abans, el creixement poblacional és prou significatiu
i fa que l’ampliació sigui o esdevengui prioritària. Els ho propòs
front uns pressuposts que no permeten complir els compromisos
que el Govern va adquirir amb Formentera.

Menció especial per a l’esmena RGE núm. 10211, que fa
referència a l’inici de la construcció del Museu de Formentera
i aquí si m’ho permeten faré una prèvia. L’any 1998, dic bé, no
m’equivoc, l’any 1998, és a dir, fa 14 anys, sent consellera de
Presidència la Sra. Rosa Estaràs i Jaume Matas com a president,
es va aprovar la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears,
on a la seva disposició addicional quarta, parla de la creació i el
manteniment del Museu de Formentera, que per cert va ser
anunciat amb tot classe de paravents el desembre de 1998 pel
Sr. Joan Marí Tur, llavors responsable de Cultura del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera. Bé, 14 anys després hem de
tornar a repetir una esmena per dotar pressupostàriament una
partida per a l’inici d’aquest projecte. El Museu de Formentera
ha de ser ja una realitat, contemplada legalment i cap ciutadà de
Formentera encara no pot entendre que passats 14 anys de
l’aprovació d’aquesta llei i no sigui encara una realitat.

Dit això, hem vist amb molta preocupació que per primera
vegada, no es troba cap partida en el pressupost previst per al
2013 per a l’inici del museu. Ara la seva decisió, la seva, ha
estat fins i tot i ja perquè no quedi dubte que no tenen intenció
d’iniciar el museu, eliminar una petita partida que hi havia per
a aquest projecte en els pressuposts de l’any anterior. Bé, llavors
a nosaltres ens toca recordar-los-ho i ho feim en forma
d’esmena. No volem renunciar a un projecte cultural important
i perquè crec, i no m’equivoc, que som l’única illa que no
compta amb aquesta instalAlació. El Museu de Formentera és un
tema històric, és un assumpte ja molt antic i per desgràcia
aquests pressuposts, si no es té en compte aquesta esmena,
conduiran altra vegada a tancar les portes a aquest projecte. És
la seva decisió, vostès decidiran si volen mantenir viu el
projecte del museu, que els record que està basat amb una Llei
de patrimoni del 1998, o el volen eliminar.

Dues esmenes més fan referència a la millora de l’oferta
educativa, tant a nivell de formació professional, com en la
implantació d’especialitats del Conservatori d’Eivissa i
Formentera a l’aula de Formentera. En matèria de formació
professional, la nostra aposta és potenciar aquests estudis, per
això hem presentat aquesta esmena. I la presentam sent
conscients de les dificultats econòmiques en les quals estam
immersos. Sabem que la diversificació de l’ensenyament a
Formentera representa un esforç important, però des de la nostra
comunitat educativa creim fermament que aquest és un fet
irrenunciable. El Govern sap dels esforços i de la voluntat del
Consell de Formentera per arribar a un acord per tal de garantir
l’ensenyament dels cicles formatius presencials a l’illa, oferint
les instalAlacions públiques, per tal de poder continuar l’oferta
presencial a Formentera. La intenció inicial per part del Govern
d’oferir els cicles formatius en línia, és un fet que preocupa la
comunitat educativa, per la pèrdua de qualitat educativa que
això comportaria. Hem realitzat reiteradament i en distintes
legislatures, demandes d’ampliació de l’oferta formativa, en
diverses àrees i a la legislatura passada es va incrementar
l’oferta en la implantació puntual de dos cicles formatius en
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matèria sanitària i en educació infantil. L’esmena presentada vol
anar en aquesta direcció. La voluntat, l’esperit de l’esmena és
garantir una partida pressupostària que pugui contemplar la
diversificació i la rotació dels cicles formatius presencials, tal
i com es va començar a fer la passada legislatura. Promoure la
formació professional és una eina cabdal per reactivar la feina,
per reactivar l’economia i ajudar la gent a sortir de la crisi. Crec
que almanco en això hi estaran d’acord. Per tant, esper poder
aprovar aquesta esmena que significaria garantir les rotacions i
la diversificació dels cicles formatius presencials a Formentera.

L’ampliació d’especialitats al Conservatori d’Eivissa i
Formentera a l’aula de Formentera és una altra esmena que hem
presentat i es fa ressò de les demandes que en aquest sentit, hi
ha a l’illa en matèria d’educació musical.

L’altra esmena presentada, la 10226, fa referència a les
ajudes al desplaçament per a alumnes de Formentera que
estudien a la UIB i per als que cursen ensenyaments
universitaris oficials que no s’imparteixin a les Illes Balears.
Una esmena que intenta palAliar la dificultat extra que suposa
viure a Formentera per a les persones que vulguin formar-se o
fer estudis universitaris, tant sigui a la Universitat de les Illes
Balears o als que ho hagin de fer fora de la nostra comunitat
autònoma. El fet de la insularitat no pot ser un obstacle per
accedir als estudis universitaris. Les persones de Formentera
que decideixin cursar aquests estudis, han de pagar un sobrecost
important. Per tant, aquesta esmena intenta palAliar aquest
sobrecost i compensar la insularitat en matèria educativa i, per
tant, garantir la igualtat d’oportunitat. El fet de la triple
insularitat fa que les persones que vulguin cursar estudis
universitaris s’enfrontin a pitjors condicions, pel fet de la
llunyania i la insularitat. A vegades el cost afegit que
representen els desplaçaments a altres indrets, suposa un
obstacle insalvable que impedeix que puguin accedir als estudis
elegits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el diputat no adscrit el
Sr. Pastor i Cabrer, per un temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Les
primeres paraules de la meva intervenció són per agrair als
serveis de la casa l’ajuda que m’han prestat per poder elaborar
aquestes esmenes i per poder-les presentar. La veritat és quasi
incomprensible que un diputat avui dia hagi de fer feina amb
aquesta situació i pràcticament sense cap mitjà, ni personal, ni
logística, cosa que dificulta molta feina que hem de fer aquí. És
ver que estam en una època de restricció, els mitjans són
escassos, però mentre hi ha diputats que no tenen ningú que els
pugui ajudar, hi ha partits que tenen 7 o 8 persones a la seu que
fan feines de partit i no feines de Parlament.

Però pas al debat. Després de molts d’anys de sentir debats
en aquest parlament, un torna una mica escèptic sobre aquest
debat de pressuposts, perquè tenir un bon pressupost no és una
garantia de tenir una bona execució i no tenir-lo és un símptoma
que el Govern no presta atenció en aquest cas a l’educació.

És ver, i coincidesc amb les paraules del Sr. Conseller, que
hi ha comunitats que tal vegada tenen més pressupost que
aquesta i els resultats no són els esperats. Però també és veritat
que si repassam històricament els pressuposts d’aquesta
comunitat, ens adonam que són uns pressuposts que no s’ajusten
a la realitat. No s’ajusten a la realitat quant a les necessitats i no
s’ajusten a la realitat quant allò que s’haurà de gastar. Si agafam
la darrera liquidació dels pressuposts, podem agafar els de 2010,
ens adonarem que falten més de 100 milions d’euros en aquest
pressupost. Aleshores és impossible que puguem complir i és
impossible que realment nosaltres puguem sortir en aquesta
tribuna i dir que aquests pressuposts són bons per a aquesta
comunitat. 

Jo entenc perfectament que qui fa els pressuposts, ho vaig
dir al conseller de Salut i no era en to de retreure res, que al
final qui decideix la política general és el president i en aquest
cas el conseller d’Economia, que és el que fa els pressuposts, és
el que talla i cus i és el que diu que hi ha més doblers a un lloc
o a un altre. Però nosaltres pensam que l’educació, sobretot
l’experiència que tenim de despesa d’aquesta educació, és
totalment insuficient per afrontar un pressupost amb garanties.

Però a més, pujam aquí a la tribuna defensant un pressupost
sense demanar-nos què passa al carrer. Com és que la política
educativa d’aquesta comunitat va pel bon camí?, pràcticament
la totalitat dels professionals i del sector avui està molest per un
tema o per un altre. Jo crec que això com a mínim ens hauria de
fer reflexionar que possiblement no anem pel bon camí. Si
realment tots creim que l’educació és un tema imprescindible i
necessari en aquesta comunitat, possiblement, malgrat la realitat
sigui dura, podríem arribar a solucions.

M’agradaria d’una vegada per totes, desmentir que no se
sabés la situació en què es trobava la comunitat, fals, totalment
fals...

(Remor de veus)

I això ho poden dir diputats i diputades que per primera
vegada s’asseuen en aquest Parlament. Però no ho pot dir la Sra.
Cabrer, no ho pot dir el Sr. Rotger, no ho pot dir el Sr. Tadeo o
la Sra. Palau, no ho poden dir persones que ja eren aquí
l’anterior legislatura i que denunciàvem dia rere dia que es
gastava més del que es tenia, que hi havia factures dins els
calaixos i que la situació que ens trobaríem seria catastròfica i
que, a més, no s’aprovaven uns pressuposts perquè no els
quadraven. Sabíem què hi havia i quan es va fer el programa
electoral, sabíem quina situació tenia aquesta comunitat
autònoma. I jo crec que ara hem d’assumir les responsabilitats.
Que no el podem complir?, perfecte. Però com a mínim
intentem crear aquesta complicitat que avui el Govern no cerca,
ni amb l’oposició, ni amb el sector. Jo és això que els reclam,
més diàleg amb l’oposició i més diàleg amb el sector per veure
si som capaços de sortir d’aquesta crisi econòmica d’una vegada
per totes.
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Jo m’he limitat a presentar quatre esmenes. Dues són
referides a temes de personal, una va referida a tema
d’infraestructures, jo votaré a favor de moltes altres
infraestructures educatives que es demanen per part dels altres
partits de l’oposició, en concret a Son Macià. I a una partida
genèrica que he posat més o manco el 50% que li falta a aquest
pressupost si miram la liquidació del pressupost de 2010. 

Jo partiria de la base que la disminució de la despesa
educativa sempre té una repercussió directa sobre la qualitat de
l’atenció educativa que reben els nostres infants. Això és
claríssim. I això provoca un augment de les ràtios d’alumnes per
aula. Això provoca que no hi hagi substitució dels professors
que es troben de baixa, fins al cap d’un mes. Això provoca
augment de les hores de docència del professorat de secundària.
Això provoca l’eliminació de complements retributius que
cobraven els tutors que són els que fan el seguiment de (...)
entre els centres i les famílies. Això suposa una reducció
dràstica del pressupost dedicat a la formació professional. Això
suposa una reducció dràstica del pressupost destinat a la
formació permanent del professorat, l’eliminació del personal
dedicat a les aules d’acollida i en general del personal de suport
dedicat a l’atenció dels alumnes amb més dificultats
d’aprenentatge. Això suposa la supressió de tots els programes
educatius de caire compensatori dels desavantatges socials que
dificulten la igualtat d’oportunitats. Les retallades del personal
suposa tot això que acab de dir.

Una reducció dràstica de les partides dels programes
socioeducatius també té conseqüències. Aquests programes
inclouen una sèrie de polítiques que no són pròpiament docents,
com les beques de menjadors escolars, les ajudes per a
l’adquisició de llibres de text, el transport escolar, la dotació del
personal AT, auxiliar tècnic, que no tenen tasques docents, sinó
de suport als alumnes amb greus discapacitats sensorials o
motrius i que, en definitiva, el que feien era donar més justícia
social. Tot això són conseqüències de les retallades d’un
pressupost d’educació. 

I hem de dir que una reducció dràstica de les partides
dedicades a despeses de funcionament dels centres docents,
també té conseqüències. Hem vist que en aquest exercici
pràcticament no es podien pagar les despeses de llum, que els
centres no podien fer fotocòpies, que els centres havien
d’intentar agafar doblers que aportaven els pares per a la
despesa corrent dels centres. I això no és possible amb un
pressupost com el que vostès avui ens plantegen aquí.

Històricament és veritat que el pressupost no ens ha indicat
què passaria o què es faria dins un exercici, que sempre hi havia
més cursos per al món de l’educació. Però veim que la política
que s’ha triat, en aquest cas d’austeritat, jo crec que no és certa,
jo crec que es gasta més del que es diu, crec que el deute és més
elevat del que es diu, crec que el dèficit és més elevat del que es
diu; el que passa és que no posen ordre de pagament i això quan
va al ministeri, evidentment no surt, però les factures hi són.
Això ho veurem, no ho podem comprovar ara, però ho veurem.

Jo crec que és importantíssim en aquest cas que siguem
capaços entre tots d’adonar-nos que algunes partides són
imprescindibles i que amb aquest pressupost realment no podem
donar una educació com la que ens agradaria donar. Jo els
deman que facin una reflexió, estic totalment convençut que
faran molt poc cas sobre aquestes esmenes que he presentat,
però com a mínim facem una reflexió per a l’any que ve, per
veure si som capaços de no arribar a aquests pressuposts, amb
esmenes que tanmateix sabem que no aprovaran, sinó que hi
hagués un diàleg permanent en aquest cas amb totes les
formacions polítiques i els dos diputats no adscrits, per tal de
veure si entre tots som capaços de sortir d’aquesta situació. 

Sobretot demanaria al Govern més diàleg, diàleg amb els
professionals que són els que realment viuen cada dia els
problemes de l’educació, que són els que realment ens han de
donar les solucions per arreglar aquests temes i no cerquem
l’enfrontament. Cercar problemes i confrontació amb el món
professional, en temes com per exemple la llengua, o les senyes
d’identitat com poden ser els llaços, crec que són qüestions que
realment no condueixen enlloc. Jo crec que l’enfrontament amb
el sector no ens beneficiarà i, en canvi, si tots feim un esforç i
cream aquest esperit de diàleg i un ambient més propici per
asseure’ns a una taula, segurament tots hi sortiríem beneficiats.

Jo entenc que aquestes esmenes possiblement no es puguin
dur endavant, però com a mínim he intentat pujar en aquesta
tribuna i fer una reflexió. Jo crec que el pressupost ja que no ens
serveix per modificar-lo o per presentar en aquest cas
alternatives, com a mínim que serveixi tota la feina que ha duit,
perquè això du molta feina sobretot si l’has de fer tot sol, com
a mínim per posar una reflexió damunt la taula i que siguem
capaços d’entre tots trobar solucionar i cercar alternatives.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra? Per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Carolina Torres, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Mai no
és suficient, estic d’acord, mai no és suficient quan parlam
d’educació. I no era suficient abans, altres legislatures, ni és
suficient avui. I m’alegr que avui aquí es reconegui l’esforç que
es va fer a l’època Matas, és la primera vegada que aquí sento
que a l’època Matas es va fer un esforç en infraestructures
educatives, perquè a l’anterior legislatura això en cap moment
no es va reconèixer. Però també s’ha de dir que en aquella època
hi havia sous, eren èpoques d’expansió econòmica i de bonança.
També Antich va fer les seves infraestructures, clar que sí que
va fer les seves obres, però sense sous i així estam avui, pagant
aquelles obres.
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Però per responsabilitat, avui el que toca és fer una gestió
més eficient, fer el mateix amb menys, mantenir un sistema
educatiu de qualitat, però només gastant el que tenim. Ja no
serveixen les fórmules del passat, això de gastar el que no es té
s’ha acabat. 

Al Grup Parlamentari Socialista no li podem acceptar cap
esmena d’aquest debat. Vostès continuen en la mateixa línia de
fer créixer l’endeutament, de continuar encarregant estudis i
projectes. Sembla que no s’ha fet res. No podem acceptar les
seves esmenes per diversos motius. Primer, els criteris
d’austeritat fan que s’encarreguin els projectes i els estudis als
serveis tècnics de l’IBISEC, per tant no és necessari reservar
cap partida pressupostària per fer estudis o projectes, això és un
exemple d’eficiència, d’utilitzar els recursos disponibles. I aquí
la planificació també és fonamental, com també és fonamental
que totes les administracions implicades facin els seus deures.
Per tant, planificar i establir una priorització en funció de la
situació pressupostària i de les necessitats és la fulla de ruta que
seguirà la Conselleria d’Educació quant a noves inversions.

I de poc serveix fer plans i infraestructures que després
s’han incomplit, just el que va passar a l’anterior legislatura,
però si anem al detall: en el cas del nou CEIP de Can Picafort,
de Santa Margalida, encara falta que l’ajuntament posi a
disposició un solar que acompleixi uns requisits.

Igual que l’ampliació de l’IES de Porreres, primer haurem
de precisar si l’ampliació consumeix més terreny i en aquest cas
l’ajuntament haurà de cedir més terreny, i després es podrà
procedir a redactar el projecte.

El cas de la reforma del CEIP Alexandre Rosselló de Palma,
és una pena que a l’inici del 2011 es va perdre l’oportunitat de
finançar-ho mitjançant una cessió de crèdit de l’ajuntament,
però en aquell moment l’ajuntament i el Govern no es posaren
d’acord.

Respecte a substitució de les finestres del CEIP Àngel Ruiz
i Pablo, ja està en marxa, ja s’ha tramitat dins aquest exercici
una modificació pressupostària i és licitarà quan s’hagi acabat
de redactar el projecte.

La caldera de l’IES Cap de Llevant, aquest any s’ha fet una
actuació a la calefacció per garantir el subministrament.

I respecte de les altres actuacions a centres educatius que
vostès demanen, estan previstes realitzar-les, en funció sempre
de les prioritats que hi hagi a cada una de les illes, tal i com ho
està fent tot l’equip de l’IBISEC, amb coordinació de les
peticions que els fan arribar des de les diferents administracions
insulars. I això que no es fa res i això que els pressuposts han
davallat.

Conservatori de Maó, el projecte encara és a nivell
d’avantprojecte, per tant és difícil estimar una data d’inici de les
obres.

Quant a la reforma de Sa Graduada de Maó per a la ubicació
del centre de persones adultes; ja està, l’anualitat necessària per
a la licitació de la seva reforma ja està contemplada en els
pressuposts.

Nou colAlegi de Son Macià a Manacor, abans de licitar
s’haurà d’aclarir un tema urbanístic del solar on està ubicat el
centre.

Ampliació de l’Institut Joan Ramis i Ramis, escola de Sant
Ferran a Formentera, ampliació de la segona fase de l’IES Marc
Ferrer o la primera fase de Santa Maria del Camí són obres on
primer s’han d’establir les necessitats i després redactar el
projecte. I després, en funció de la situació pressupostària i de
les prioritats en infraestructures educatives, es posarà una
partida per iniciar el procés de licitació, la qual cosa és
complicat que sigui dins l’exercici del 2013.

Quant a l’estudi de necessitats i redacció del projecte de la
nova seu de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa o el projecte
d’estudi per a un nou ús a l’antic CEIP de Sa Bodega d’Eivissa
també el farà en el seu moment els serveis tècnics de l’IBISEC.
Per tant, tampoc no s’ha de pressupostar cap partida.

Reformes al CEIP Es Vedrà de Sant Josep de Santa Eulària,
em sorprèn aquesta esmena perquè justament aquesta
infraestructura està reforma i ampliada fa poc temps i va ser en
dues fases i, per tant, en principi no em consta que sigui
necessària una altra actuació.

Per tant, quant a infraestructura es fa un gran esforç per part
de la Conselleria d’Educació, malgrat són temps difícils per fer
noves inversions i des que aquest govern s’ha posat al front
d’aquesta comunitat s’ha abaixat el 40% el nombre d’aules
modulars i no per incrementar les ràtios sinó per obrir nous
centres.

Ara els projectes i els estudis es fan a la conselleria, per tant
que tinguem menys recursos no paralitza la feina d’aquest
govern.

Respecte de l’ampliació d’especialitats del Conservatori
d’Eivissa i Formentera, arriba tard perquè ja estan implantades
les especialitats que faltaven. De fet, el Conservatori d’Eivissa
i Formentera és l’únic que ha incrementat la dotació de
professorat, mentre que s’ha mantingut la quota de Menorca i de
Mallorca.

Construcció del Museu de Formentera, no va ser una
prioritat de l’anterior Govern, ja que és un tema que no ve
d’aquesta legislatura i avui, atesa la conjuntura econòmica, no
és prioritària la seva construcció, malgrat és un projecte molt
interessant en el qual molt hi ha de dir també el Consell de
Formentera.
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L’increment de l’assignació de la Conselleria d’Educació
per acomplir la seva funció docent investigadora, no la podem
acceptar tampoc.

Tampoc no podem acceptar les seves esmenes que fan
referència només a un servei d’una o dues illes, perquè els
pressuposts ja contemplen els serveis a la totalitat de les illes, la
territorialització esdevindrà d’acord a les necessitats. Com
tampoc no procedeix incrementar la partida de personal docent,
perquè suposa modificar les prioritats de despesa establerta pel
Consell de Govern. Les necessitats de personal ja estan
cobertes.

Que, per cert, aquí s’ha parlat molt de les baixes com es
cobrien; les baixes es cobreixen en un mes, tal com es va pactar
a la Mesa sectorial. No és la situació ideal, però poc marge de
maniobra queda quan s’ha de contenir la despesa i garantir el
servei. Per això, es fa igual que a l’anterior legislatura, on les
baixes també es cobrien a un mes.

I Sra. Marí, si és mentida que no es feia, per què les té, fa fer
una campanya denunciant precisament això? Això no ho entenc.

Ajudes per a desplaçaments d’universitaris, no només afecta
els estudiants de Formentera, malgrat és cert que ells pateixen
la doble insularitat, però tots els estudiants d’estudis superiors
que hagin de sortir fora per poder cursar els seus estudis, ho han
de poder fer indistintament de l’illa on resideixin. No es
preocupi que no passarà el mateix que el 2011, quan l’anterior
Govern va eliminar aquest tipus d’ajudes.

Beques al transport escolar, de menjador, subvencions a
APIMA, funcionament de centres docents, el Govern també ho
té en compte i cada any, dins de les seves disponibilitats
pressupostàries, treu les convocatòries.

Quant a les esmenes referides a ajuts per a llibres de text, a
ajuts als ajuntaments per al sosteniment de les escoles infantils
o millora de transport escolar, en aquest bloc proposa donar de
baixa una sèrie de partides que són necessàries per fer front a les
necessitats pròpies del servei al qual s’imputen, i només per
això són inacceptables. Però és que, a més, aquests serveis ja
estan prevists, fins i tot ha millorat el tema del transport escolar,
a Eivissa i a totes les illes. Per primera vegada es pressuposta tot
el transport escolar, que fins ara eren plurianuals.

Respecte de les esmenes del PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, perquè se m’acaba el temps, votarem que sí
a la número 2, que fa referència a la formació del professorat, i
no perquè estiguem prop de Nadal, si em permet la broma, Sr.
Alorda, que és vostè per aquí, sí; en una situació com l’actual en
què s’ha d’impulsar un nou model educatiu, com el que proposa
la LOMCE, no podem deixar sense pressupost suficient el
servei de formació permanent del professorat ni les actuacions
en matèria d’actualització professional del docent.

El tema de la UNED, una vegada més, només fan referència
al Consell de Mallorca, quan el Patronat de la UNED el
conformen també el Consell de Menorca i d’Eivissa. I a més, si
el Govern entra en el Patronat o decideix colAlaborar mitjançant
altres fórmules, la quantitat que es proposa és insuficient.

Quant a l’augment de l’aportació de la UIB, tampoc no li
podem acceptar, hem de garantir i fer sostenibles els serveis
bàsics essencials i hem d’aplicar fer més amb menys i a tots els
nivells. Per tant, la universitat no és una excepció.

No donarem suport a l’esmena número 13, perquè tenim un
altre plantejament quant a apostar per R+D+I. Des de fa mesos
es treballa per aprovar una estratègia de govern per al
desenvolupament del Pla de ciència i emprenedoria 2013-2016,
que per primera vegada inclou el suport a l’emprenedor. Per
tant, aquest govern creu en la innovació com a una ferramenta
per sortir de la crisi en consonància amb les línies d’actuació de
la Unió Europea i amb els plans nacionals corresponents.

Quant a la dotació de més equipaments escolars,
infraestructures i inversions, faig extensiu el mateix que li he
comentat a la portaveu socialista, també per una qüestió de
temps.

I dir-li també que l’Institut de Santa Eulària, l’ampliació del
colAlegi Santa Gertrudis, Es Pratet, que es dirà Sa Joveria, tot
això també està en marxa, que també ho han explicat aquí
abans.

Respecte al grup d’esmenes dels diputats no adscrits, tampoc
no els donarem suport. Les esmenes de la Sra. Font ja les don
per contestades, ja que són idèntiques a les presentades pel Grup
Socialista, per tant també són idèntiques les meves respostes i
també per una qüestió de temps.

I finalment, si la Sra. Presidenta em regala uns minuts, uns
segons, perdó, sobre el grup d’esmenes presentades pel Sr.
Pastor, no li puc acceptar que s’augmenti el pressupost global
de la Conselleria d’Educació amb càrrec al deute públic. Això
és pa per a avui i fam per a demà, de fet estic segura que
compartirà amb mi que s’ha de pagar el que es deu, tant si ve
d’aquesta o d’altres legislatures. Però clar, qui no vol més per
a educació? Probablement, si estigués en el seu lloc també
aprofitaria per demanar més, però també soc conscient de la
situació econòmica que tenim.

En la mateixa línia, la partida dedicada a la nòmina dels
professors i del manteniment del sistema educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Torres, per favor, vagi acabant.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta. Òbviament gastam només
el que tenim, planificant i prioritzant, en definitiva, hem de
gestionar millor i fer el mateix amb menys, o sigui, hem de ser
més efectius. I moltes gràcies, Sra. Presidenta, per la seva
generositat.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 8, de globalitat, agrupació de la secció 13,
SOIB, Cultura i Joventut, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Socialista, secció 13,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al programa
455A, cultura i política lingüística, 9773, 9779, 9785, 9787,
9764, 9763, 9772, 9786, 9790 i 9865.

Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al
programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes
Balears, 9742, 9743, 9881, 9891, 9746, 9748, 9749, 9754, 9735,
9741 i 9733.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. Al programa 323A, protecció i foment de la
integració i foment de la participació social de la joventut,
10104 i 10106. Al programa 455A, cultura i política lingüística,
10054, 10055, 10056 i 10058.

Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al
programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes
Balears, 10057, 10188, 10187, 10187, 10185 i 10186.

La diputada no adscrita, la Sra. Margalida Font i Aguiló,
secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, al
programa 455A, cultura i política lingüística, 10210.

Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al
programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes
Balears, 10230.

Defensa conjunta de les esmenes, Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, malgrat, i així li volia assenyalar,
malgrat tengui companys de govern que estan convençuts que
són el màxim, capaços de resoldre per ells tots sols qualsevol
cosa, la realitat econòmica i laboral d’aquesta comunitat
autònoma evidentment no diu el mateix. Fa un any sortíem amb
aquests pressuposts, amb una previsió de creixement d’un 1,1%,
hem acabat amb un zero, amb menys, un 0,1, i evidentment la
realitat laboral tampoc no millora.

I la situació vertaderament és fortament complicada:
s’incrementa la destrucció d’ocupació, més d’11.000 llocs de
feina s’han destruït en un any. La taxa d’atur el mes de setembre
del 2012 ha pujat fins a un 19,47%, 13.000 persones més que fa
un any. La taxa d’atur dels joves menors de 25 anys puja 7
punts en el darrer any, arribant al 42,8%. L’atur de llarga durada
s’incrementa un 40,9 en un any; 29.100 famílies a Balears el
mes de setembre tenien tots els seus membres l’atur. Tenim
94.000 persones inscrites en el SOIB que no cobren cap
prestació i per tant evidentment la situació és complicada i amb
moltes dificultats de resoldre’s.

I tampoc la baixada de l’atur de 900 persones el mes de
novembre, en relació amb l’any passat, tampoc, em cregui que
no és una xifra bona, perquè s’ha fet i s’ha produït per una
sortida de les llistes de l’atur de 3.600 estrangers.

Davant aquesta situació, què ens trobam, per tant, de cara al
2013? Quina serà la situació laboral i quins instruments tenim
per ajudar a resoldre-ho? Ens trobam que les previsions de
creixement del propi govern són encara més magres, un 0,3%,
açò si ho acomplim. I alhora, l’altre instrument, els pressuposts,
com avançaran en el suport per tirar endavant les polítiques
actives d’ocupació. I aquí els pressuposts del SOIB per a l’any
2013.

Lamentam, i evidentment ho hem d’assenyalar així, que les
polítiques actives d’ocupació del SOIB el seu pressupost cau un
32%. És molt més del que cauen els pressuposts d’aquesta
comunitat autònoma, un 2,7. I és molt més del que cau
qualsevol conselleria lligada a l’àmbit social, que és un 3%. Per
tant, tenim una reducció gran, molt gran, amb aquesta situació
que hem assenyalat i amb una previsió de creixement econòmic
també molt difícil com per garantir que es crearà ocupació, sinó
més aviat tot el contrari.

Davant tot açò, a aquesta baixada a més a més hi hem
d’afegir un aspecte qualitatiu d’aquesta baixada, que és com
arribaran aquests recursos en polítiques actives a tots els
ciutadans amb igualtat d’oportunitats, quan la baixada de
polítiques actives que es fan a través dels consells insulars
baixen un 80,9%, i quan les polítiques actives que es fan a
través dels ajuntaments baixen un 67%? Per tant, forta baixada
i una recentralització dels recursos amb moltes més dificultats
per arribar a la xarxa de tots els municipis.

I aquí hem d’assenyalar que en polítiques actives d’ocupació
aquesta comunitat autònoma és competent, té la competència,
igual que en dependència o igual que en salut o igual que en
educació. I ens van passar i ens vam trobar ja que l’any passat
no hi van dedicar ni un euro de recursos propis i enguany encara
continuam baixant. I les polítiques actives són les úniques que
actuen directament en el mercat laboral, bé per influir en la
demana i/o en l’oferta o bé facilitant l’ajust qualitatiu
d’ambdues variables.

Per tant, en aquest sentit ens preocupa haver arribat amb una
situació de la màxima dificultat laboral, totes les dades són
perfectament quantificables amb tota la informació que dóna el
Govern, ens aturam, ens trobam amb un mínim històric
d’inversió per persona aturada. I aquest fet és justificable només
per un context d’ajust fiscal; som encara dels que estam
convençuts que l’única política d’ocupació és la que suposa o la
que generarà el creixement econòmic.
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Crec que precisament el conseller d’Educació i Cultura pot
entendre perfectament que no és suficient, evidentment és
necessari el creixement econòmic per crear ocupació. Però
tampoc i també sabem que no és suficient per ell tot sol, perquè
l’anàlisi de la realitat de les persones aturades que tenim a la
nostra comunitat autònoma som conscients que són necessaris
molts suports de reciclatge, pensem que el 30% de les persones
aturades no tenen ni la titulació d’ESO, o que tenim gent
provinent de sectors com el de la construcció, malauradament,
d’un atur de llarga durada, amb un problema d’esgotament de
prestacions i que ja arriba a ser el 32% del nostre atur.

Aquests colAlectius que poden resultar amb el temps crònics,
malgrat hi hagi possibilitats d’un mínim creixement, difícilment
tindran absorció en la nova realitat laboral. Per tant,
obligatòriament necessitam i necessitarem lluitar perquè
aquestes borses de colAlectius no es converteixin en vertaders
drames socials, que suposen aprofundir evidentment en una
societat que, d’entrada, dóna, o per a colAlectius de gent té molt
poques oportunitats de sortida. I per a açò són les polítiques
actives d’ocupació, per preparar fins i tot en aquests moments
de dificultats, preparar la gent perquè fins i tot en el moment
que la situació millori es puguin incorporar al mercat laboral.

I en aquest sentit van les nostres esmenes, no entenem per
què justament aquesta competència del Govern, és l’única que
baixa fins un 32%. No ho podem entendre. És cert que l’Estat
li ha baixat molt els pressuposts, un 56%, ha fet desaparèixer
enguany tot el programa extraordinari d’orientació, en som
conscients, d’açò. Però nosaltres també en som responsables
com a colAlectivitat, perquè tenim la competència assumida. 

I per tant, creim honestament que hauríem de fer un esforç
en part dels recursos propis per veure que assumim una
responsabilitat de donar suport a la gent, sobretot aquests
colAlectius més difícils i que aquestes polítiques arribin a tot el
territori i a tots els colAlectius. En aquest sentit van les esmenes.
Sabem que són esmenes posades a la màxima, és cert, però
repetim, estam profundament convençuts que és obligat
treballar en formació en alternança, que és fonamental treballar
en contractació directa per a determinats colAlectius que no
tindran quan esgotin les prestacions, fins que no arribin als 55
anys, no tindran res, i aguantar aquesta situació de tanta
fragilitat social evidentment ens preocupa. Per tant, posam tots
els programes, des dels agents de desenvolupament local, fins
a formació en alternança per a joves, contractacions directes i
evidentment formació, formació i formació per ajudar a avançar
perquè la resposta a aquesta situació de crisi sigui com a mínim
que hi hagi oportunitats absolutament per a tothom i que es faci
en cooperació amb els ajuntaments i els consells. 

Som conscients que hi ha molta feina per fer, som conscients
que els deutes antics pesen molt. Però també, Sr. Conseller, tots
ens n’hem trobat, li ho assegur, que no hem estat capaços de
resoldre’ls tot?, segur, però també en vam trobar molts i vam
intentar resoldre tot allò que vam trobar, només faltaria! Açò és
l’alternança política i l’alternança política té inauguracions i té
coses pendents de fer. I en aquest sentit tots, des de les nostres
responsabilitats hem de ser capaços de fer-ho. 

Repetim, ens hauria encantant fer el triple, vam arribar fins
a un punt. En aquest moment demanam evidentment que les
polítiques actives s’incorporin en l’essència de responsabilitat

que té aquest govern, com qualsevol altra matèria i que no es
penalitzi només perquè l’Estat penalitzi els recursos en
polítiques actives. És una competència nostra i per tant,
demanam fer un esforç, en qualsevol dels programes, en
qualsevol quantitat dels recursos, però creim que és fonamental
en aquests moments, per a un any, 2013 que encara serà molt,
molt difícil.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Hem de llevar la cultura de la secció 13, és una secció
que no li ha donat sort, Sr. Conseller. Realment seguim amb una
despesa en matèria de cultura, política lingüística, ara també
amb el SOIB dins aquest paquet, i no funciona. Aquella regla
que ens apuntava a l’anterior debat, de si una cosa no funciona
amb ics doblers, posar-n’hi menys per veure si funciona, ja ho
hem provat en cultura i no ha funcionat. Crec que podríem
provar la contrària, tornar-n’hi posar més per veure si funciona
millor.

La cultura és per un costat una oportunitat econòmica per a
les Illes Balears, però sobretot constitueix el bessó cívic i moral
d’una societat, el bessó moral d’una societat. Ho diu la memòria
dels pressuposts, la memòria dels pressuposts de la conselleria
ens diu que el bessó moral d’un país és la seva cultura. No hi ha
dubte, coincidim que és una matèria fonamental i per avaluar
idò com valora el seu bessó moral un país, podríem veure què
hi gasta, què hi dedica a la cultura. En aquest cas arribaríem a
una conclusió desoladora, perquè hem dedicat 10 milions
d’euros al programa 45, sense esports, gairebé la meitat del que
hi havia en els pressuposts de 2010, que eren baixos, eren
baixos. Comparin-los per favor amb allò que gasta tothom a
nivell d’Estat en cultura, el que gasten en patrimoni, el que
gasten en la pròpia identitat. El nostre, una potència turística
mundial, no som aquí, no som en aquest rànquing.

No resoldrem aquest desastre amb les esmenes parcials, però
com a mínim els animaríem a fer-hi algun gest. D’entrada creïn
un programa específic en política lingüística, creïn un programa
en política lingüística. La llengua és un element vertebrador
principal de la cultura d’un país i per a la seva cohesió social, un
programa que ha d’incloure el retorn a l’Institut Ramon Llull,
com hem defensat a l’esmena a la totalitat. Ja li ho hem dit, el
foment de la llengua pròpia i de la seva normalització social és
una obligació jurídica, establerta en el propi Estatut i a la Llei
de normalització. És impossible assolir els objectius que ens
marca la Llei de normalització i l’Estatut, amb un 25% de la
població que no sap català, segons aquestes darreres enquestes,
amb les aportacions i els programes que vostès hi fan. Per cert,
no hi ha dedicat gaire temps en explicar-ho i molt poc temps li
hagués bastat.
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Eliminar tot el programa és també un missatge polític, en
som ben conscients. El PP, aquest PP, va contra la nostra
llengua. Repensin-s’ho, és una de les senyes d’identitat del país
i hauríem d’intentar que quedés al marge de la polèmica de
partits. És en aquests moments impossible perquè en aquest
moment hi ha un clam social perquè rectifiquin. El PP ens vol
fer creure que li interessa la igualtat entre les dues llengües
oficials, però no pren cap mesura on la preponderància del
castellà és aclaparadora, cap. Només li preocupa allà on detecta
que la llengua pròpia pogués tenir alguna hegemonia, aquí hi
intervé. Allà on el castellà és hegemònic ni una mesura. Però el
discurs després és el de la igualtat. 

Respecte de la cultura, jo crec que tots ens podem culpar de
la magror de les polítiques culturals que tenen les Illes Balears,
ja dic, inconseqüents a una potència turística mundial, amb el
seu patrimoni, amb la seva riquesa que no posa en valor la seva
potència desestacionalitzadora. No podem tenir museus
depauperats com els que tenim, fins i tot quan obren els ve just
comprar material. És una qüestió realment trista i crec que ens
deixa en molt mal lloc a nivell comparatiu amb l’Estat espanyol.

Vagi d’entrada, que tornam reivindicar les transferències als
consells no completades, al Museu de Mallorca, la secció
etnològica de Muro, el Museu de Menorca, Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera en la secció del Museu Monogràfic del
Puig dels Molins, Biblioteca Pública de Palma, Biblioteca
Pública de Menorca, Arxiu de Maó i la nova Biblioteca
d’Eivissa; tots hem fallat en aquesta transferència, tant de bo
sigui en aquest moment quan es produeixi. Però en tot cas és
imprescindible millorar-ne la dotació que ha estat històricament
insuficient. Per això feim esmenes que són més simbòliques
gairebé que res, però que puguin tenir com a mínim activitat. El
Museu del Puig dels Molins, que obre les seves portes a la fi,
després de gairebé 15 anys tancat, no pot lluir tampoc
pressupost, pràcticament és el que ha tengut enguany, estava
tancat.

Les subvencions en matèria de cultura també han quedat
sota zero. El PP braveja de línies de subvenció, per exemple en
agricultura, però en canvi fa bandera del desmantellament en
matèria cultural. Però l’administració no ha de ser la
protagonista de la cultura, el que ha de fer és crear les
condicions perquè es creï activitat i els trets identitaris es
despleguin sense problemes i siguin viscuts i gaudits per tota la
població. Ha de facilitar aquesta expressió, ha de facilitar la
creativitat i fomentar-la. Per això també ha de donar suport als
creadors, a les entitats culturals. I per això presentam una
esmena per recuperar ajudes a tots aquests sectors fonamentals
del fet cultural. L’escabetxada que estan fent no és per estar-ne
orgullosos, ben a l’inrevés. Crec que hem de fer el que fa
tothom arreu del món, donar suport a les entitats culturals i a la
gent que crea aquesta densitat cultural en el país.

En matèria de joventut tenim dues esmenes molt senzilles.
Els deman que si han de fer un gest, ho facin en aquest punt,
recuperin el Consell de la Joventut, hem posat 25.000 euros, si
n’hi volen posar menys, en posam menys. Farem una transacció.
Recuperin els elements d’independència i de debat, com el que
tenia el Consell de la Joventut. 

També li demanam per al manteniment del Casal de Joves.
No és una quantitat important i és cert que s’hauria de fer aquest
suport perquè les polítiques de joves que duen a terme els
ajuntaments han quedat també desballestades. Ara veurem què
faran amb l’alberg de Palma, si el privatitzen. Nosaltres
preferiríem evidentment que el deixin en mans de
l’administració local o que cerquin fórmules per mantenir
serveis de joventut públics.

Pel que fa al SOIB, ja realment s’hi ha desplegat la Sra.
Barceló. Jo crec que només seria repetir les dades. El moment
en què vivim, el Sr. Gómez quan fa el moment històric de tota
la seva seqüència d’atur i la situació que hi ha a les famílies,
s’atura en el maig de 2011, jo l’animaria a seguir, perquè el món
ha continuat i tot ha empitjorat encara més. Quan la promesa era
-tornem-hi, a la promesa-, l’estafa era que amb dues empentes
això quedava arreglat. Vull agrair molt al Sr. Pastor que com a
mínim, amb tots, ell, el nostre grup, tots els grups, però també
el Grup Popular, intentem fer un relat verídic d’allò que
realment va succeir i està succeint avui, perquè com a mínim
sabrem més bé de què parlam i evitarem un excés de teatralitat
maniquea d’allò que és la política, de la qual crec que la majoria
de la ciutadania ja n’està bastant assaciada. Però bé,
continuarem, com el PP d’Andalusia farà esmenes per millorar
els pressuposts d’educació d’Andalusia.

Jo crec que realment val la pena fer una reflexió entre tots i
pactar un relat verídic d’allò que realment va succeir. El que
succeïa en tot cas és que el SOIB gastava molt més, aquestes
són les dades objectives i que creim que és necessari recuperar
aquesta inversió. Les nostres esmenes són sobretot perquè els
ajuntaments i els consells tenguin també aquests instruments de
proximitat, han quedat pràcticament desapareguts, en tot cas han
quedat molt damnificats amb les retallades, quan nosaltres
pensam que hi han de participar. Com s’ha dit, una de les
fórmules és contractar, els 35 anys de cotització per pensió,
seran duríssims; 35 anys a les persones que perden la feina als
40, als 50 anys, a tots els alAlots que als 30 anys no han estat
assegurats, exigir-los 35 anys per a la pensió, no sé on
exactament posam el llistó. Hem d’ajudar amb un matalàs social
la contractació, també perquè la contractació obre perspectives
de treball, crea currículum laboral i a més, fuig de la línia de la
idea del subsidi. Creim que aquesta mecànica ha funcionat,
especialment en les persones amb risc d’exclusió, però en
general l’administració local sempre té programes, projectes que
són enriquidors per a la ciutadania i que també creen aquesta
mena de matalàs. És important recuperar-los, si no realment la
fractura social que s’està produint i supòs que tots som molt
conscients no només de les dades d’atur, també de les dades de
pobresa, de les dades d’exclusió, basta passejar aquesta hora o
un poc abans, devora tots els contenidors que hi ha per les
ciutats de les Illes Balears, supòs que tothom se n’ha percebut
de com estan, sobretot davant les grans superfícies o davant els
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supermercats i crec que aquesta reflexió ens ha de dur a una
reacció poderosa amb els doblers públics. No podem continuar
mirant com la Duma de l’any 16. Som realment davant d’una
situació important i s’ha d’actuar.

Per tant, en aquest moment nosaltres hem presentat aquest
parell d’esmenes, són més gestos d’afectació perquè marquin
aquesta sensibilitat i els agrairíem que tenguessin el gest
d’aprovar-les avui, no perquè sigui Nadal, sinó perquè se’n
temin que realment aquesta situació social mereix una reacció
d’una proporció molt més valerosa, de més contundència i
envergadura que la que preveuen aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té el torn de paraula la diputada no
adscrita Sra. Font i Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Hem presentat dues esmenes, la 10210, que fa
referència a mesures per a la normalització lingüística a
Formentera, que afecta la secció 13 i al programa 455A. I l’altra
té a veure amb la reactivació del programa d’agents de
desenvolupament local a Formentera, i és la RGE núm. 10230.

Em centraré primer en l’argumentació de l’esmena RGE
núm. 10230, relativa a la secció 76 i al programa 322, que té
com a objecte la reactivació del programa d’ADL, iniciat el
maig del 2008 i que ha resultat del tot positiu. Abans de la
incorporació de l’ADL als projectes relacionats amb el foment
de treball i la formació per a l’ocupació, es gestionaven al
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, a través del COFISOL.
Aquesta situació comportava que la gestió fos poc àgil i poc
adequada a les necessitats reals de l’illa de Formentera, sense
esmentar que el pressupost que es destinava a Formentera era
insuficient. Ara, després de quatre anys de programa, les xifres
i els assoliments aconseguits parlen per si mateix. S’han
executat onze cursos que han permès la formació de 88
persones, a banda d’aconseguir finançament per contractar un
total de 48 persones durant els mesos d’hivern, per a tasques
d’interès general i social i a través dels projectes que alternaven
la formació i l’ocupació s’han pogut contractar també 38
persones durant l’hivern, sempre tenint en compte i present la
importància de trobar recursos infrautilitzats per treure’n el
màxim profit a més de treballar en qualsevol activitat que
contribueixi al desenvolupament de l’economia i el mercat
local. 

A dia d’avui aquesta figura es troba ben consolidada i el fet
que els projectes de formació i ocupació s’originin i es gestionin
des de Formentera, els apropa a les necessitats reals de l’illa.
L’autogestió ha permès valorar què necessitava Formentera.
Quatre anys després de l’inici d’aquest projecte, el Govern
estatal i autonòmic han aturat el finançament que ho va fer
possible. Ara els que es veuen perjudicats són els ajuntaments,
per la manca de finançament d’un 80% del sou d’un personal
especialitzat i qualificat que ha resultat importantíssim per
implantar polítiques actives d’ocupació en els diferents
municipis. I ara és quan són més necessàries que mai. Per tant,

aquesta esmena va en la línia d’afavorir la promoció econòmica,
cercant un creixement sostenible i generador d’ocupació i vol
garantir un programa vital per a l’illa de Formentera, per a la
funció que desenvolupa, tal com organitzar cursos de formació
o ajudar els emprenedors.

L’altra esmena és la RGE núm. 20210, del programa 455A,
cultura i política lingüística. Primer de tot voldria fer una
consideració general als pressuposts corresponents a cultura.
Uns pressuposts que no són un poc, sinó que són molt
decebedors. I per tant, dir que puc compartir el contingut
d’aquest pressupost. Aquesta esmena vol posar en valor la
necessitat de comptar amb instruments, amb eines per a la
realització de mesures per a la normalització lingüística a l’illa
de Formentera. La nostra llengua, la llengua pròpia, la d’aquesta
comunitat, s’ha de protegir perquè és un patrimoni que
disposam, que hem heretat de les nostres generacions anteriors
i que hem de transmetre a les generacions futures. És una
llengua que s’ha de protegir perquè, a més, és minoritària en el
món. 

Hem de donar entrada a aquesta esmena, perquè malgrat la
quantitat econòmica no sigui molt elevada, ja permetria fer una
política que si bé esdevindria modesta, seria efectiva perquè la
llengua catalana pugui jugar un paper cohesionador en el
conjunt de la societat i, com diu l’Estatut, sigui una eina de
comunicació i creació. L’objectiu que persegueix és fomentar
el coneixement i l’ús de la llengua catalana i impulsar
coordinadament el procés de recuperació del català en tots els
àmbits, especialment en el si de les empreses, organitzacions i
entitats dels diversos sectors en què s’organitza l’activitat
socioeconòmica i cultural de Formentera. 

Una llengua funciona quan en l’ús i el coneixement és una
llengua necessària. Ara i després del retrocés més importants en
els drets lingüístics de tot el període democràtic, amb
l’aprovació de la reforma de la Llei de funció pública, entenem
que és una esmena oportuna per mantenir la presència de la
nostra llengua en diversos àmbits. L’atac frontal a l’oficialitat
del català, en la mesura que el seu coneixement deixa de ser
obligatori a l’àmbit de l’administració, fa que les mesures
direccionades a l’ús i al coneixement de la llengua catalana
esdevenguin com a prioritaris i evidentment es fa necessari
fomentar els programes de normalització lingüística, també com
a un fet d’afirmació, ara més que mai. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Torn en contra del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Alejandro Sanz, per deu minuts.
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EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Hoy debatimos las
enmiendas que han presentado los grupos de la oposición a los
presupuestos respecto a la sección 13, en materia de juventud,
cultura y Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Como ya les
dije la semana pasada en comisión, los presupuestos elaborados
por el Govern intentan ser reales, basados en austeridad y de
carácter fuertemente social, donde 8 de cada 10 euros, aunque
a ustedes no les guste, se destinan a sanidad y a educación.

Sus enmiendas, que se traducen en un mayor gasto, nacen de
un contexto totalmente idílico, un contexto que se podría ubicar
en el Alicia en el país de las maravillas o, mejor dicho, el
PSOE i el PSM o la oposición en el país de las maravillas;
obvian la situación económica que nos dejaron; omiten que el
2007 la deuda que les dejó el Partido Popular era de 1.700
millones de euros y que, tras cuatro años de su gestión, pasó a
6.000 millones de euros. Digo que omiten, porque de lo
contrario no presentarían alguna de las enmiendas que hoy aquí
debatimos.

Esta desastrosa gestión, desastrosa gestión hace que un
gobierno responsable mire con lupa el gasto e intente realizar
unos presupuestos basado en la realidad en la que vivimos,
realidad que nos toca afrontar por su herencia, herencia que
condiciona ajustes en algunos departamentos como son los de
Juventud, Cultura y SOIB, cierto es; pero esos ajustes no
impedirán que se ejecuten las acciones previstas en el marco de
esos presupuestos.

Respecto al programa de juventud 323, de protección y
fomento de la integración de la juventud, la enmienda número
64 del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca propone
destinar una partida de 25.000 euros para el funcionamiento del
Consell de la Joventut. El año pasado pedían 20.000 euros, este
año piden 25.000 euros. Hace varios días escuché, en sesión
plenaria e incluso en comisión, que podía funcionar sin
subvención pública, pero siguen pidiendo 25.000 euros. Y yo le
pregunto ¿puede ser que ustedes tengan tanto interés en
subvencionar el Consell de la Joventut porque la presidenta se
ha afiliado al PSM, ese es el motivo, es el motivo?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

No, no, ese es el motivo, no se alteren, no se alteren, es una
sola pregunta, es una pregunta, no se alteren.

Decirles que lo que ahora ..., sí, sí, sí, es la realidad,
entiendo que le duela, decirles que lo que ahora piden no lo
hicieron cuando gobernaban, ya que en la anterior legislatura las
principales administraciones, no sólo el Govern, el Govern en
que estaban ustedes, el Consell de Mallorca en que estaban
ustedes, el Consell d’Eivissa en que estaban ustedes, el Consell
de Menorca en que estaban ustedes, el Ayuntamiento de Palma
en que estaban ustedes, debían 150.000 euros al Consell de la
Joventut, más 850.000 euros a las asociaciones juveniles, en
total debía la friolera de más de 1 millón de euros. Ese es el
apoyo que ustedes demuestran en política de juventud, pero
bueno, eso son números y los números son números.

Decirles que lo que ahora piden no lo hicieron cuando
gobernaban. En definitiva, señores de la oposición, mucho
prometer y poco cumplir, porque ustedes no han pagado nada de
lo que prometieron y esa es la realidad.

Respecto a la enmienda 66, pretenden destinar una partida
para el mantenimiento del Casal de Joves, pero ya le he dicho
que la situación es la que es, ya nos gustaría poder apoyarla,
pero con la ruina que nos han dejado, con la ruina que nos han
dejado, Sr. Alorda, no podemos apoyarla.

(Remor de veus)

Por otro lado, le he de decir que este govern realiza acciones
que van encaminadas a impulsar políticas de distintos ámbitos
para la juventud, no sólo de (...) Jove, sino de todas las
consellerias de una manera transversal. La juventud para este
govern es una prioridad, pero las políticas de juventud son
mucho más que prometer subvenciones al Consell de la
Joventut, Sr. Alorda, eso es mucho más, digo prometer porque
lo que es pagar, realmente poco, poco pagaron ustedes.

En materia de cultura y política lingüística, lo que se refiere
al programa 455A, tampoco le puedo dar apoyo, que las
enmiendas 81 y 83 del Partido Socialista, que hablan de la
partida del Consorcio Militar de Menorca y para la Fundación
Menorquina de la Ópera, no podemos apoyarlas porque ya hay
partida, es decir, ya hay partida, hay 13.500 euros para el
Consorcio Militar de Menorca y 43.000 euros para la Fundación
Menorquina de la Ópera.

Sobre las enmiendas relativas al Museo Arqueológico de
Ibiza, del PSOE y también son de Iniciativa y el PSM, decirles
que el museo es de titularidad estatal y en todo caso las
actuaciones dependerían del Gobierno central.

También respecto a lo que se habla del Museo Puig des
Molins y del Museu de Mallorca, decirles que ya están previstas
las partidas presupuestarias, ya se lo dije en comisión, parece
que siguen ustedes sin entenderlo, en los capítulos 2 y 4 de los
presupuestos.

Respecto a la enmienda 16 del PSM, de mejorar las
subvenciones en materia cultural, por 300.000 euros, decirles
que el plan (...) 2013 de cultura, ya se determinarán las
subvenciones en materia cultural de la Conselleria de
Educación, Cultura y Universitats.

Respecto a las enmiendas en política lingüística, la
enmienda 75 del Grupo Socialista respecto al Institut Ramon
Llull, como ya conoce, el Govern ha dejado de formar parte,
entre los motivos podemos citar la reestructuración del sector
público más que justificada por la situación económica y, por
otro lado, como parece lógico, el Institut d’Estudis Baleàrics
asumirá sus funciones de difusión y expansión cultural de
nuestras islas.

Por último, decirles que el Partido Popular defiende nuestra
cultura, a ver si les queda claro, defiende nuestra cultura, lo que
no defiende es solamente unas separatistas, esa es la diferencia
entre lo que hicieron ustedes y lo que hacemos nosotros. Es
decir, por tanto, el camino a seguir que nosotros proponemos es
ahorro económico y defensa de nuestra cultura.
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(Remor de veus)

No, no, però el Govern del Partit Popular sí que defensa la
nostra cultura, però la nostra, la nostra de les Illes Balears, la
nostra d’aquestes illes, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... d’aquestes illes, no d’altres llocs, d’aquestes illes.

Respecto al resto de enmiendas, no podemos apoyarlas ya
que si mira usted la página 245 de los presupuestos, y lo ha
hecho, verá que hay una serie de actuaciones en materia de
política lingüística, podemos hablar de convocatoria de
exámenes para obtener el certificado oficial del conocimiento de
lengua; se ofrece servicio de corrección lingüística para
empresas y particulares; se publican cuadernos literarios de
autores de Baleares, hay un montón de actuaciones, lo que pasa
es que no son sus actuaciones, pero hay actuaciones, es decir,
esa es la diferencia.

Por tanto, y que quede claro, y me gustaría dejarlo claro, que
el Partido Popular no va en contra del catalán, como quieren
hacer creer ustedes, ...

(Remor de veus)

No, no, no, el Partido Popular fomenta el uso del catalán,
pero lo hace de una manera integradora, sin exclusiones, y que
conviva perfectamente con nuestra otra lengua, que le recuerdo
que, si no lo sabe usted, es el castellano también. Así es.

(Remor de veus)

Respecto a las enmiendas que hacen referencia al SOIB, al
programa 322, de fomento y gestión de la ocupación de las Illes
Balears, evidentemente no podemos apoyarlas. Las políticas
activas de ocupación reflejadas en el presupuesto se elaboran,
como ya dije el otro día, en parte con la aportación del Estado
a través de la Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos
Laborales. Ustedes saben que esa aportación del Estado tiene un
motivo, es decir, el Partido Popular del Gobierno central no da
más recursos o da menos recursos a la comunidad autónoma
porque sí, lo da porque, supongo que ustedes conocen a
Zapatero, supongo que lo deben de conocer, sino se lo recuerdo
que fue el presidente que había antes en su partido, el inicio, con
el inicio de la crisis hasta el 2011, nos dejó una deuda de
341.000 millones de euros, es decir, a eso que ustedes les
llaman personas les dejó una deuda por persona de 24.000
euros. Por tanto, es lógico que esta escalofriante cifra afecte a
las decisiones que se tienen que adoptar en el presente y, por
tanto, afecta a esta digamos aportación del Gobierno central
hacia la comunidad autónoma.

Decirle que este Govern mantiene su lucha contra el
desempleo y apuesta por la formación, pero que ustedes
presenten enmiendas para gastar y endeudarnos más, después de
la situación que nos han dejado, la verdad es que no tiene
nombre. Mire, cuando se realizan unos presupuestos hay que
intentar ajustarlos al contexto del momento, no hay que hacer
presupuestos para tener un titular de prensa de un día, hay que
hacer presupuestos basado en la realidad en la que vivimos, pero
ustedes van a un contexto idílico que nada tiene que ver con la

sociedad. Si no le pasa lo que les pasó a ustedes en la anterior
legislatura, que mucho prometer, poco cumplir y nada pagar;
vayamos a la hemeroteca, es decir, por un lado, nos
encontramos los centros sí, mucha formación, sí, pero “Los
centros de formación no atenderán a parados hasta que no
cobren la deuda de 13 millones de euros 2008, 2009 y 2010",
¿quién gobernaba, Sra. Barceló? Usted.

“El Gobierno debe 34.000 euros a 46 parados para el curso
de formación en el período 2010", ¿quién gobernaba? Ustedes.
“El Govern debe 5,7 millones de euros en subvenciones al
SOIB, al Ayuntamiento de Palma”, ¿quién gobernaba? Ustedes.
“El SOIB debe 9,7 millones de euros a ayuntamientos y a
mancomunidades”, ¿quién gobernaba? Ustedes. “Los institutos
se plantan y no harán más cursos del SOIB si no cobran los
180.000 euros que les debían”, ¿quién gobernaba? Ustedes. Esto
es lo que pasaba con su mandato, señores de la oposición, esto
es lo que pasaba con su mandato.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ya mejor no voy a entrar, no voy a entrar con el tema del
bloqueo a Europa de los 38 millones del SOIB, que eso ya para
juzgado de guardia.

Y ahora, ustedes, con ese desastre de gestión no se les ocurre
otra cosa que presentar enmiendas para que sigamos gastando
dinero y endeudándonos cada vez más. Digamos que (...) habrán
que pagarlas, ¿o acaso proponen que practiquemos un gobierno
del “sinpa”, como eran ustedes?, el gobierno del “sinpa” ya es
cosa suya, el gobierno que aplica y dice las cosas reales en los
presupuestos somos nosotros.

Mire, para que lo vea se lo mostraré con una gráfica, que
ésta, digamos que sería la gráfica de la deuda en Baleares; mire,
cuando ustedes entraron, en el 2007 había 1.700 millones de
euros de deuda, con el Partido Popular y con ustedes la pasaron
el 2011 a 6.000 millones de euros de deuda, esa es su gestión,
esa es su gestión, triplicaron la deuda en cuatro años, triplicaron
la deuda en cuatro años.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Azul-rojo, azul-rojo, triplicaron la deuda en cuatro años, esa
es su gestión.

Por otro lado, este govern sigue tomando decisiones y se
están dando en cifras, hablamos aquí -ya acabo, Sra. Presidenta-
, el paro entre menores de 25 años ha registrado descensos a
nivel interanual en los últimos cuatro meses, el mes de octubre
ha bajado el paro juvenil en seis comunidades autónomas, una
de ellas Baleares.
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Sí, y ¿cuál fue su balance en materia laboral? Porque claro,
es decir, sí, sí, la situación es dramática, lo que pasa ahora,
claro, es decir, 2007, ...

(Remor de veus)

... sí, sí, y las que hagan falta, las que hagan falta con tal de
recordar el desastre que usted nos dejó en esta comunidad
autónoma.

(Remor de veus)

Mire, 2007, había 37.200 parados; 2011, cuando entró,
2011-2012, cuando ustedes se fueron: 83.200 parados, ...

(Remor de veus i cridòria)

... sí, sí, sí, esta es la realidad, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyors diputats.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

... esta es la realidad, esta es la realidad, mire, mire, mire:
46.000 personas de las que ustedes dicen que defienden ustedes,
46.000 personas perdieron su puesto de trabajo con su política
de izquierdas, 46.000 personas a la calle por culpa vuestra,
46.000 personas.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sin duda ustedes fueron el gobierno de la deuda y el
gobierno del paro, del paro y de la deuda, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sanz, ha d’anar acabant.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

... y no están para dar lecciones en materia laboral, sino que para
lo que están es para pedir perdón. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Senyors diputats, passam a les
votacions.

Debat número 4, de totalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, a les seccions i entitats afins.
Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra; 24 a favor i cap
abstenció.

Debat número 5, de globalitat, s’ha demanat votació
separada, agrupació de la secció ...

Vol parlar, Sr. Pastor? Digui.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Crec que vostè ho té, sí que havia demanat votació separada,
però ho havia donat al lletrat per tal de fer més àgil la votació.
Per tant, com que està bé, ho he comprovat, demanaria la
votació que li ha passat en aquest cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara aniré dient la votació separada que s’ha demanat, si li
sembla bé.

Debat número 5, de globalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, a les seccions i entitats afins,
votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 9980, 9981, 9783 i 9778.

Començam la votació. Votam.

Queden rebutjades les esmenes per 33 vots en contra; 24 a
favor i cap abstenció.

Ara la votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, la resta.

Començam la votació. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra; 25 vots a favor.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm.
10175, 10178, 10181 i 10143.

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 24 a favor.

Ara votació separada de les esmenes 10157, 10160 i 10166.

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra; 5 a favor i 19
abstencions.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra; 25 a favor i cap
abstenció.

Votació de les esmenes de la diputada no adscrita, Sra. Font
i Aguiló.
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Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra; 25 a favor i cap
abstenció.

El debat número 6, de totalitat, agrupació de la secció 13,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a les seccions i
entitats afins.

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra; 24 a favor; cap
abstenció.

El debat número 7, s’ha tornat demanar votació separada,
continuarem amb les votacions separades del debat número 7.
De globalitat, agrupació de la secció 13, d’educació i
universitats, amb les seccions i entitats afins. L’esmena 9885 ha
estat retirada per la Sra. Esperança Marí.

La votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 9718, 9788, 9770 i 9866.

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra; 24 a favor; cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra; 25 a favor i cap
abstenció.

Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm
10090 i 10091.

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 24 vots a favor;
cap abstenció.

Votació separada de l’esmena del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca RGE núm. 10089.

Començam la votació. Votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra; 24 vots a favor i 1
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Sí?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanaríem votació
separada de l’esmena del PSM 10042.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si els pareix, començam per aquesta esmena ara?
Començam per l’esmena, la votació de l’esmena 10042. 

Començam la votació. 

(Alguns aplaudiments)

Queda aprovada l’esmena 10042, per 57 vots a favor, cap
vot en contra, cap abstenció.

Ara continuaríem amb la votació de la resta de les esmenes
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, continuam amb la resta. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor, cap
abstenció.

Votació separada de l’esmena de la diputada no adscrita, la
Sra. Font i Aguiló, RGE núm. 10211. 

Començam. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra, 23 a favor i cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes de la diputada no adscrita, la
Sra. Font i Aguiló. Començam. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra, 25 a favor, cap
abstenció.

Votació conjunta de les esmenes del diputat no adscrit, el Sr.
Pastor i Cabrer. 

Començam la votació. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra, 25 a favor, cap
abstenció.

Continuam amb el debat número 8, també s’ha demanat
votació separada, debat número 8, de globalitat, agrupació de la
secció 13, SOIB, cultura i joventut amb les seccions i entitats
afins. Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm. 9773, 9779, 9772, 9865 i 9891. 

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra, 25 a favor, cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. 

Començam la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra, 24 a favor, cap
abstenció.
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Votació separada de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca RGE núm.
10104, 10057, 10188 i 10185. 

Començam les votacions. Votam.

Queden rebutjades per 32 en contra, 25 a favor i cap
abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

Començam la votació. Votam.

Queden rebutjades per 33 en contra, 24 a favor, cap
abstenció.

Votació conjunta de les esmenes de la diputada no adscrita,
la Sra. Font i Aguiló. 

Començam la votació. Votam.

Queden rebutjades per 32 en contra, 25 a favor i cap
abstenció. 

Amb aquestes votacions s’acaba la sessió d’avui i aquest
plenari continuarà demà, i els citam a termini per a demà a les
deu del matí, demà a les deu del matí el plenari continuarà .

Moltes gràcies, senyors diputats.
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