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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc,... i, en primer lloc,...

(Remor de veus)

Feis silenci per favor!

... en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Hola, Marta Maicas substitueix Laura Camargo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
14327 i 14568/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14327/16, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens
d’instal·lacions esportives per elaborar un pla director
d’instal·lacions esportives a les Illes Balears.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
14327/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cens d’instalAlacions esportives per elaborar un Pla director
d’instalAlacions esportives a les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del grup parlamentari, té la
paraula l’Hble. Elena Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom.
Aquesta iniciativa tracta sobre les instalAlacions esportives,
sobre els equipaments, sobretot els equipaments municipals.
Demanem al Govern que elabori el pla director d’instalAlacions
esportives de les Illes Balears, però sobretot incidint en el
municipalisme. Ja hem dit aquí diverses vegades que l’activitat
física és sinònim de salut, tant física i salut mental i emocional,
es fomenta l’autoestima, la concentració, la comunicació, la
solidaritat, l’autonomia, el treball en equip; és molt important
com a instrument, com a element pedagògic per reequilibrar les
desigualtats socials entre els nens, i és una eina de treball per
fomentar la integració.

En aquest sentit la conselleria, la Direcció General
d’Esports està fent ja, ja ha posat en marxa el Pla d’educació en
valors a l’esport, o sigui que ja recull tota aquesta part de
l’esport. I nosaltres aquí el que volíem és que tots aquests
valors comencen..., comencem a educar els fillets no només a
les escoles, sinó també a les activitats extraescolars que es fan
als poliesportius, normalment als poliesportius municipals, a
tots els pobles. Són els equips municipals els que es fan càrrec
del manteniment, de la contractació i de tota la part
administrativa que suposa oferir aquestes activitats i aquestes
activitats són totalment inclusives, se’n pot beneficiar tothom,
perquè ja s’encarreguen els municipis que les famílies amb

dificultats econòmiques puguin accedir a beques i ajudes
socials. Ja sabem també que no és competència del Govern el
manteniment d’aquests edificis, però sí que li demanem que
ajudi, que estigui al costat dels ajuntaments en aquesta tasca. La
construcció, el manteniment i els tràmits administratius són
molt complicats a ajuntaments petits, tal vegada a ajuntaments
grans, amb més personal, la cosa és més fàcil, però sobretot als
ajuntaments petits és important l’acompanyament d’entitats
supramunicipals.

La proposició no de llei ja s’explica en els seus termes i al
final el que demanem és que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un cens de les
instalAlacions esportives de totes les illes, a partir del qual pugui
redactar un pla director d’instalAlacions esportives de les Illes
Balears”, que sabem que s’està fent, -no sé jo ara si està acabat,
això tal vegada ens ho pot dir la representant de MÉS per
Mallorca o el representant de MÉS per Mallorca- i que aquest
pla reculli les necessitats de totes les illes en matèria de
manteniment, reconversió, tramitació administrativa de les
seves instalAlacions esportives. I que aquest pla estigui dotat de
pressupost, per anar colAlaborant amb consells i ajuntaments en
la millora d’aquests equipaments.

Sabem, com hem dit, que no és competència del Govern
dotar de pressupost, perquè és competència de Govern, de
consells i d’ajuntaments, però bé, en la mesura del que puguin,
estaria bé aquesta ajuda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, que ha presentat l’esmena RGE núm. 15997/16,
per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Bel Busquets,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des de fa tres anys, la
Direcció General d’Esports i Joventut ha dut a terme amb
personal propi, en aquests moments compta amb cinc agents
censals i en colAlaboració amb el Consejo Superior de Deportes,
el cens d’instalAlacions esportives de les Illes Balears, durant
aquest temps s’han recollit dades molt concretes de més de
5.000 instalAlacions esportives i 12.000 espais esportius, tant
públics, com privats de totes les illes. En aquests moments
s’està molt a prop de veure finalitzada la feina de l’elaboració
d’aquest cens.

Una vegada finalitzada aquesta tasca, la Direcció General
d’Esports ha previst contractar la realització del pla director
sectorial d’instalAlacions esportives de les Illes Balears, com a
instrument de planificació i ordenació, previst a l’article 108 de
la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de les Illes Balears i que fins
a dia d’avui cap executiu no ha executat.

Mai la construcció d’instalAlacions esportives en aquesta
comunitat ha seguit cap tipus de pla. Les inversions públiques
en aquests tipus d’infraestructures, tant per part d’ajuntaments,
com d’altres administracions públiques, han respost simplement
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a les instalAlacions immediates que han anat sorgint, sense que
s’hagi pogut emprar un instrument que racionalitzi i ordeni les
necessitats de la nostra població i que, per tant, optimitzàs les
inversions. Això ha donat pas a situacions de duplicitat
d’instalAlacions a territoris molt propers, a infraestructures
construïdes i que s’han tancat per mor de la incapacitat de
mantenir-les, a la construcció d’instalAlacions que no han
respost a les necessitats reals, etc. 

Pensam que és realment important en una situació de
racionalització de la inversió pública, comptar amb aquest tipus
d’instruments que han de permetre optimitzar els nostres
recursos. L’esmena que presentam va en la línia que marca
aquesta Llei de l’esport de les Illes Balears. Si bé és cert que
els ajuntaments no es poden fer càrrec de totes les despeses pel
que fa al foment de l’esport i manteniment d’instalAlacions
esportives, l’òrgan supramunicipal que ha de fer front a
aquestes ajudes, haurien de ser els consells insulars.

Per qüestions pressupostàries i en base a la llei, el Govern
no pot i no ha d’assumir competències que en realitat són
municipals i insulars. Ara bé, com que la voluntat de la
Direcció General d’Esports és de colAlaborar en la mesura de
les possibilitats, presentam aquesta esmena de substitució que
conté un error i que voldria esmenar in voce, que és el principi
de l’esmena: “El Parlament de les Illes Balears demana al
Govern de les Illes Balears que elabori un cens de les
instalAlacions esportives de les illes, a partir del qual pugui
redactar un Pla director d’instalAlacions esportives de les Illes
Balears que reculli les necessitats de la població en matèria
esportiva, i que aquest pla, una vegada cobertes les
competències directes del Govern en matèria esportiva i en
funció de les possibilitats pressupostàries, estigui dotat de
pressupost per colAlaborar amb consells i ajuntaments, en la
millora d’aquests equipaments.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sara Ramón, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, per a tots és conegut l’augment de
l’activitat física en els darrers anys i així que hi ha més
preocupació tant pel físic com per la salut, això fa que a les
administracions ens exigeixin una millora d’infraestructures i
també atracar-ho a tots els usuaris i també que es faci de forma
correcta i utilitzar aquesta tendència també a aquella part de la
població que té un sedentarisme o que està aferrada al sofà per
les noves tecnologies. 

És una preocupació també del nostre partit i per això hem
presentat tots per unanimitat la PNL per legislar en matèria de
l’exercici de professions titulades de l’esport i també el Partit
Popular vàrem presentar una PNL perquè és fes l’elaboració
d’usos d’instalAlacions esportives, coordinat amb ajuntaments
i consells; allà proposàvem que a barris, pobles i zones
allunyades de zones esportives, es poguessin tenir les portes

obertes durant la tarda per poder dar aqueixa oportunitat a
molta població que no la pot tenir. Vostès ens varen dir que
això era competència dels municipis i vàrem tenir una oposició
frontal.

Ara veiem que la seva argumentació ha canviat i que vostès
diuen que no es poden fer càrrec d’aqueixes despeses i d’aquest
manteniment, i estam d’acord en això totalment, i també
pensam que no es poden ni fer càrrec d’aqueixes despeses ni
tampoc de construir nous centres ni noves infraestructures. Per
això nosaltres presentarem in voce una esmena d’addició, que
si tenen a bé tenir-la en consideració proposam que es faci
també un pla d’ús d’instalAlacions esportives que permeti
optimitzar els espais de forma coordinada entre el Govern de
les Illes Balears i els consell i els ajuntaments.

També tenim una sèrie de dubtes sobre aqueixa proposició
no de llei, i és que una part d’ella primer insta el Parlament a
realitzar un cens d’instalAlacions esportives, quan ja això ve
regulat per llei, ve regulat a la Llei 14/2006, on diu “elaborar
i gestionar un cens d’instalAlacions esportives existents a les
Illes Balears per tal de fomentar-ne l’ús i planificar les
instalAlacions”. Bé, no entenem exactament si vostès parlen
d’actualitzar, perquè també trobam una notícia del Diario de
Mallorca de 2009 on el conseller Mateu Cañellas anuncia
textualment: “Hay en marcha un plan de instalaciones
deportivas y un plan de optimización de las mismas. Queremos
un estudio de lo que necesitamos en diez años”; fins i tot
afirma que hi ha una persona dedicada únicament i exclusiva a
això i que està contractada en comissió de serveis, i que treballa
coordinadament amb els consells. De fet, en conversacions que
hem tengut amb els tècnics del consell, se’ns diu que el
conseller Mario Avellaneda va encarregar tota aqueixa feina i
que de fet es va presentar un CD i un programa informàtic.
Però bé, ara pareix que no hi ha cap feina feta i que aquest cens
no existeix, perquè també tenim una resposta, un requeriment
d’un ajuntament en què demanava aqueixa informació, i es diu
exactament això, que els agents censals estan treballant i que
una volta que es publiqui es podrà dar aqueixa informació. 

Així que vostès ens estan instant aquí per una cosa que ve
regulada per llei, que a més es va pagar per fer aqueixa feina,
i que a més ja s’està fent, vostès que estan instant a una feina
que ja està feta. Difícilment podem votar en contra d’una cosa
que ve regulada per llei, però sí que els demanaríem que
tenguessin en consideració la nostra proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador
Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré molt breu. Una
vegada més el Partit Socialista, com ha comentat fa uns segons
la Sra. Ramon, ens presenta una proposta que teòricament
s’està fent, i llegeixo textualment el Diari de Sessions del dia
7 de novembre, quan la Sra. Ruth Mateu va venir a explicar els

 



530 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 34 / 24 de novembre de 2016 

pressupostos de 2017; llegeixo textualment: “Vull destacar que
aquest any s’ha iniciat la base de recollida de dades i la
introducció de dades i la introducció de dades al sistema sobre
el cens de les instalAlacions esportives de les Illes Balears.
S’han recollit dades molt concretes de més de 5.000
instalAlacions esportives i de 12.000 espais esportius, tant
públics com privats, a totes les Illes. Aquesta tasca l’ha
realitzada el personal de la direcció general en colAlaboració
amb els ens d’instalAlacions esportives de les Illes Balears.
Aquesta és la base a partir de la qual s’elaborarà el 2017 el Pla
director d’instalAlacions esportives de les Illes Balears com a
instrument de planificació i ordenació. Vull comentar que fins
al dia d’avui cap executiu no ha duit a terme cap pla director
d’instalAlacions esportives; és per això que la partida d’estudis
i treballs tècnics ha augmentat en més de 100.000 euros, en
total 106.928 euros”.

Jo entenc que el que demana avui el Partit Socialista ja està
en marxa i esperem que sigui aviat, i a més a més la Sra.
Busquets ha donat informació i és una realitat. Per tant votarem
a favor però és una qüestió que ja està treballant el Govern.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, des d’El Pi
no podem estar més d’acord amb el tarannà de l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei. És fàcil fer un
paralAlelisme entre la necessitat de fer un pla director
d’instalAlacions esportives amb el pla director que era necessari
per a les infraestructures educatives que es varen parlar a
principi de legislatura, perquè com ja vaig dir en el seu moment
quan parlàvem d’educació -i hi torn a insistir-, planificació i
manteniment són indispensables per no cometre els errors que
es vénen repetint any rere any, legislatura rere legislatura.

Per tant ja els avanç que votarem a favor d’aquesta
iniciativa. Però també vull remarcar un punt que em sembla
importantíssim. Hem de donar un cop de mà als ajuntaments i
també als consells per mantenir aquestes infraestructures. Com
ha dit la Sra. Busquets el Govern no pot ni ha d’assumir
competències, però pot ajudar, perquè també sabem que moltes
vegades els ajuntaments no poden assumir competències i
desgraciadament n’assumeixen moltes que no els pertoquen. 

Cada un dels que coneixem la realitat dels ajuntaments, dels
pobles d’aquestes illes, podríem dir almanco una instalAlació
esportiva que té deficiències: pistes d’atletisme, camps de
futbol, poliesportius de bàsquet o futbol sala, pistes de tennis,
piscines... Estic segura que entre tots podríem fer un llistat que
s’assemblaria molt al Pla director que sortirà d’aquesta
proposta, perquè la realitat dels pobles és la que és. S’ha de
pensar en les instalAlacions dels ajuntaments perquè són les
instalAlacions de la gent. Els nins i les nines de Balears que
practiquen esport base ho han de fer amb dignitat; la gent major

ha de tenir espais on practicar esport pels seus beneficis físics
i de salut emocional. 

Després, evidentment, hi ha el cas de les instalAlacions del
Prínceps d’Espanya i altres infraestructures de dimensions
majors que també hem de conservar i mantenir, perquè record
que aquí hi ha gent que entrena que representa aquestes illes a
Espanya, a Europa i al món.

Per acabar agrairé a la Sra. Baquero que hagi duit aquesta
iniciativa perquè, si ho recorda, dins l’any passat, quan vàrem
fer les esmenes, en vaig fer dues de concretes, una per a les
pistes d’atletisme de Capdepera i una per a Llucmajor, i em
varen dir que s’havia de fer aquest pla. Com s’ha dit, per
ventura durant altres governs es varen iniciar els tràmits per fer
aquest pla, i també per ventura aquest any s’han iniciat els
tràmits per fer aquest pla, però crec que si aquesta proposició
no de llei ha de servir per accelerar i perquè -esper que en
manco d’un any, que no sigui en els pressuposts de l’any que
ve- ens puguin mostrar com ha quedat, estarem satisfets.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tot i estar d’acord amb
el fons i amb la intenció d’aquesta proposició no de llei
m’incomoda votar-hi a favor perquè altres vegades he defensat
en aquesta mateixa comissió, i que de totes maneres crec que és
una doctrina que compartim la major part de grups d’aquesta
comissió, quan són... hem evitat moltes vegades donar suport
a altres proposicions en què demanàvem suport pressupostari
per temes que eren de competència municipal. Per tant jo crec
que en coherència amb aquest tema, que crec que... m’agradarà
la seva rèplica, Sra. Baquero, però jo, potser ho recordo
malament, però recordo que hem tingut aquesta postura, bé,
doncs em costa votar-hi a favor.

Per això jo agraesc en aquest cas l’esmena presentada pel
MÉS per Mallorca, perquè d’alguna manera crec que ve a
resoldre aquest problema. Ve a resoldre aquest problema
perquè primer de tot ja deixa clar que aquesta acció es faria una
vegada cobertes les competències directes que té la comunitat
autònoma en matèria esportiva, la qual cosa, entre nosaltres, no
sé si mai arribarà a poder-les cobrir totes. Després diu “en
funció de les disponibilitats pressupostàries”, que és un altre
tema doncs que a mi em permetrà votar a favor d’aquesta
proposició, si vostè accepta l’esmena, perquè també moltes
vegades he dit que no m’agrada votar via PNL compromisos
pressupostaris, quan precisament estem discutint la Llei de
pressupostos. I després també m’ha agradat molt aquesta
expressió d’anar colAlaborant amb consells i ajuntaments, que
crec que d’alguna manera, com a resum de tot el que estic
dient, crec que posa les coses en el seu lloc.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 34 / 24 de novembre de 2016 531

Crec que, com ha dit la Sra. Ramon, hi ha una llei de
l’esport que regula el cens aquest. De fet l’article 110 diu com
ha de ser aquest cens, quines característiques ha de tenir, però
això no vol dir, que la llei ho reguli, no vol dir que estigui fet,
i per tant, bé, també reconeixent el que ha dit el Sr. Aguilera
que el tema aquest està en marxa, em sembla bé que instem que
es faci aquest cens, perquè a vegades les coses estan en marxa
i no s’acaben d’acabar mai. Per tant, està bé que instem i per
això deia que estam d’acord amb el fons. Vaja, com a resum, si
s’accepta l’esmena de MÉS per Mallorca votaríem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt, no
podem passar-li la paraula perquè no és present a la sala.

Per tant, ara procedirem a la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Després sí que demanaré un moment, ara vull explicar...
bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. I...

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

... les consideracions, sobretot per l’esmena in voce del Grup
Parlamentari Popular, però abans m’agradaria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Socialista
i proposant la Sra. Elena Baquero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Molt bé. Sra. Ramón, com ja li ha dit el Sr. Castells, que
estigui regulat a la llei no vol dir que es faci i aquest pla,
aquesta iniciativa, tot i que està registrada el 5 d’octubre, és
molt més antiga i ve de la necessitat dels ajuntaments i del
consell, és una demanda municipal perquè els ajuntaments, tot
i tenir els diners, ja saben que la Llei Montoro els prohibeix
gastar-se aquests diners. Llavors, ens trobam amb aquesta
història surrealista que els ajuntaments tenen diners, el Govern
no en té tants, però els ajuntaments no se’ls poden gastar. 

Per això, d’alguna manera els ajuntaments, els regidors
d’Esports ens demanen als diputats que facem una mica de
força al Govern perquè colAlabori i, com vostè diu, Sr. Castells,
he volgut posar, i la portaveu de MÉS per Mallorca també ho
recull a la seva esmena, és colAlaborar en la mesura del
possible, perquè sabem que és competència municipal i dels
consells.

Referent a la seva PNL, que ens recordava, Sra. Ramón,
crec que tenia a veure amb els espais del Govern, amb escoles
i a les escoles als municipis ja en tenim prou amb allò seu, amb
els poliesportius municipals, amb els espais municipals i amb
les infraestructures municipals com per a sobre fer-se càrrec o
treballar en espais que són del Govern, que són les escoles.

Sí que accept l’esmena, sí que acceptem l’esmena de MÉS
per Mallorca perquè, tal com hem dit, tot i que no estigui
recollit a la nostra PNL sí que som molt conscients que la
competència no és del Govern. Per tant, sí que ho acceptem. 

Ara sí, que si tenim un moment per mirar-nos l’esmena del
Partit Popular, així ens ho...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò se suspèn la sessió per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació la proposant ens pot dir com queda la
proposta.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

La proposta quedarà... acceptem la iniciativa, l’esmena del
Grup MÉS per Mallorca, amb el canvi que ens ha comunicat:
“El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les Illes
Balears” etc.

I no acceptarem la del Grup Parlamentari Popular, perquè
pensem que el pla d’usos entra dintre del pla director.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 14327/16.

Vots a favor? 12 vots a favor.

S’aprova per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm.
14327/16.

2) Proposició no de llei RGE núm.  14568/16, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
igualtat en l’accés a la promoció del talent.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
14568/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la igualtat en l’accés a la promoció del
talent.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El motiu que ens ha dut a
presentar aquesta proposició és que simplement vam rebre
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alguns comentaris de centres de Menorca alguns alumnes dels
quals havien estat seleccionats per participar en alguns dels
programes que miren de promoure les vocacions, sobretot a
l’àmbit de les matemàtiques, de les ciències, com les proves
Cangur, les Olimpíades matemàtiques o Stalmat, i que ens
havien dit que bé, que havien estat seleccionats per anar-hi,
però que s’havien trobat amb el fet que s’havien de pagar el
viatge; en alguns casos hi havia implicada la Universitat de les
Illes Balears i bé..., és a dir, es tracta de convocatòries a nivell
balear on la institució que les organitza no té en compte que la
gent que ve d’illes diferents de la de Mallorca té una barrera,
un obstacle que és que, a més a més, s’han de pagar el viatge. 

Açò sembla molt obvi, però bé, és un déjà vu que ens
trobem en molts de casos, que s’organitzen coses a Mallorca
per a totes les illes, àmbit Illes Balears, i no es té en compte que
les persones que vénen de les illes menors han de pagar el
viatge. Açò no només passa amb iniciatives d’aquestes que són
de la societat civil, en molts de casos, sinó que fins i tot en
iniciatives governamentals i hem tingut entre mans algun cas
molt recent en què persones escollides per estar en un òrgan de
caràcter balear, però que havien de venir d’una altra illa, doncs
no se sabia ben bé qui els havia de pagar el bitllet, de fet el
nostre grup va presentar una esmena a la Llei de pressupostos
l’any passat en què es va incloure un article que deia que en els
casos... és clar, aquí ens referíem només a l’àmbit estrictament
governamental, no?, quan hi hagués un representant a un òrgan
colAlegiat de la comunitat autònoma que estigués proposat per
una entitat menorquina, eivissenca o formentera el Govern
havia de pagar el viatge, però fins i tot els he de dir que tot i
que això és a la Llei de pressupostos, a l’hora d’implementar-
ho, com que no estava desplegat, ens hem trobat també amb
obstacles.

Per tant, bé, ara he fet un petit excurs, però és per a... bé,
d’alguna manera perquè tots plegats prenem consciència que
aquest problema d’articulació d’un territori fragmentat i
desconnectat o sense continuïtat territorial, com el nostre,
doncs aquest problema encara ara hem de continuar...
reclamant que se solucioni.

I en aquest cas ho hem... portat a aquesta comissió perquè
són aquestes proves de foment del talent i de les vocacions
científiques, però el que venim a demanar és que... que no hi
hagi..., és a dir, que es prevegin les normes adequades perquè
no hi hagi una discriminació entre alumnes provinents de
diferents illes de manera que es garanteixi que tenguin coberta
la despesa de desplaçaments entre illes.

Per tant, doncs, instem tant el Govern com la Universitat de
les Illes Balears a prendre les mesures per garantir aquesta no
discriminació.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions
i pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l'Hble. Diputat Sr.
Juan Manuel Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Popular vull
manifestar el nostre acord respecte d’aquesta PNL. Uns dels
problemes que sempre ens trobam és la capacitat que un pugui
tenir a posar-se en el lloc d’un altre i ens passa quan a Balears
anam a Madrid i anam a reclamar qüestions que ens afecten
com a comunitat autònoma insular i veiem la dificultat perquè
puguin entendre els nostres problemes, i demanam millores al
transport, millores a la nostra indústria, als problemes que
tenim amb el tema del desplaçament, també a les universitats
per a alumnes de Balears, qualsevol qüestió d’aquestes, idò
tenim el problema que a Madrid no puguin entendre la
dificultat que suposa viure en una illa.

I desgraciadament, encara, aquesta situació també passa
internament, ens passa internament dins la nostra pròpia
comunitat i... quan un pensa la dificultat que pot tenir un
alumne de Formentera, per exemple, per venir a fer, a participar
a una competició a Palma, idò... hem de tenir aquesta capacitat
i jo crec que és fonamental que bé, que les administracions
públiques intentem sempre... sempre que sigui possible
pressupostàriament arranjar aquesta situació diferent, perquè és
una situació diferent, ni és menys ni és més, sinó que és una
situació diferent de necessitat de desplaçament per poder
participar en aquestes activitats... de tipus educatiu que crec
que són positives i que a més tots els alumnes de Balears han
de tenir igualtat de... d’oportunitats.

Per tant, li donarem suport, vull manifestar... MÉS per
Menorca sempre... el Sr. Castells insisteix en el tema de la
dotació pressupostària, de no aprovar PNL que tenguin
repercussió pressupostària no prevista, en aquest cas idò alguna
repercussió pressupostària tindrà, però sí que esper que
trobarem la partida corresponent per poder fer front a aquesta...
o que el Govern, a qui instarem des d’aquí, apliqui aquest
principi d’igualtat trobi la partida corresponent per poder fer
front als desplaçaments dels alumnes que puguin participar en
aquestes accions.

Per tant, es del Grup Popular li donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador
Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A mi em sembla que ja els
dos portaveus ho han dit pràcticament tot. Des de Podem ja...
no només en aquesta comissió, sinó també a la Comissió de
Turisme ja hem parlat i hem denunciat públicament les
dificultats de la mobilitat entre illes i ara toca el món educatiu,
i és obvi que... idò, bé, justament aquest matí he parlat amb una
persona que m’ha comentat que, per exemple, varen tenir
aquest problema a l’Institut Sa Colomina, és a dir, ja les
dificultats econòmiques que des del Govern, des de la
Conselleria d’Educació en aquest cas i la Universitat no es
pugui pagar amb antelació els bitllets.
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A mi sí que m’agradaria que el Sr. Castells m’intentés
explicar, perquè no acab d’entendre o no sé què vol dir amb la
primera proposta d’instar el Govern a fer efectius els principis
d’equitat i desconcentració, etc., perquè queda... em sembla que
si realment el que vol és que s’aprovi la segona part o la segona
proposta, no entenc el sentit d’aquesta primera, si és tan amable
li ho agrairia i, com no, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sr. Bel Busquets, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Intuesc que avui ens durem dues PNL aprovades per
unanimitat, quan són per una bona causa sempre sol ser així.

També manifestam el nostre suport a una PNL que pretén
evitar la discriminació negativa de l’alumnat de Menorca, de
Formentera i d’Eivissa pel que fa a aquesta participació en
programes i activitats que promociona el talent, sigui científic,
artístic, literari, etc., que es realitzen de forma presencial
majoritàriament a l’illa de Menorca, i li he de dir, Sr. Lafuente,
que quan sent això de les altres illes, jo que som una persona
que form part d’un partit sobiranista, sent que l’illa de Mallorca
és centralista, cosa que no m’agrada gens. 

Per això, donaré suport a aquesta proposició no de llei, a
més a més de garantir aquest transport per fer aquests
programes o activitats també per tot allò que sigui després tal
vegada venir a recollir un premi o venir a una sessió formativa
per seleccionar o per qualsevol altre programa públic. 

Per tant, fent honor al partit que represent i mirant per la
sobirania, en aquest cas, de les altres illes, votarem a favor. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Els
programes de promoció de talent són una eina imprescindible
per incentivar els nins, nines i joves de Balears a estudiar i
ampliar els seus coneixements. Tant la UIB com les diferents
associacions implicades fan una feina que des d’aquí volem
lloar per la seva importància en la nostra societat.

És cert, i sempre ho diem, que tenim un problema molt
seriós amb el fracàs escolar en aquesta comunitat autònoma que
ahir vàrem poder comprovar en la presentació de l’Anuari de
l’Educació. Però no per això podem oblidar que hi ha nins i
nines encaminats a l’excelAlència acadèmica i docents, molt

involucrats que així sigui. Les olimpíades de matemàtiques,
d’historia d’art, de dibuix artístic, de filosofia, les mini
olimpíades de física i química en són mostra i s’han de
mantenir, millorar i ampliar. 

Per suposat, els alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera
han de tenir les mateixes possibilitats d’accedir-hi que els
alumnes de Mallorca. Per això, com no podia ser d’una altra
manera em sembla molt important que es faci feina per
assegurar que així sigui. Sabem que la nostra condició
geogràfica en molts de casos ens determina, però precisament
per això hem de lluitar contra les barreres que puguin sorgir per
la insularitat. 

Permetin també que afegeixi una observació, estam
totalment d’acord amb aquest tipus de proves ja que he numerat
els seus beneficis, però també m’agradaria donar importància
als projectes d’excelAlència i recerca que fan per als
universitaris i postuniversitaris. Ens consta que la UIB fa molta
feina en els seus programes i, per tant, també pensam que és
important que es tengui en compte des d’aquesta conselleria, i
que tots els esforços que aquests nins fan avui el dia de demà
tengui la seva recompensa també quan siguin estudiants
universitaris i també ho puguin fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Atès que la representant del
Grup Parlamentari Mixt no és a la sala, passarem la paraula al
Grup Parlamentari Socialista, al diputat, Sr. Enric Casanova,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també seré molt breu perquè
està clar que avui les PNL sortiran per unanimitat. Nosaltres,
com no pot ser menys, sí que donarem suport a aquesta
iniciativa ja que promocionar i dinamitzar la cultura, la cultura
científica, el talent, és imprescindible i és imprescindible per a
tots, i més en una comunitat diversa com és la nostra i també
dintre del pensament educatiu.

Hem de dir que el que no es pot permetre que quan els de
les Illes venim a Mallorca, perquè és una expressió...

(Algunes rialles)

... és així, és així, no podem permetre que s’avancen els sous,
que s’hagin de finançar aquests desplaçaments, les estades i
més. Per tant, moltes vegades s’ha de reconèixer que és un
greuge una mica dificultós. Per tant, pensam que aquesta
iniciativa és encertada, sobretot és encertada perquè facilita
almenys que no es desincentivi per motius purament
econòmics.

A més, jo li volia fer també una esmena in voce perquè ara
això de fer esmenes in voce cada vegada està més a l’ús,
simplement volia remarcar-li si podíem afegir, dintre del segon
apartat, quan posa “... garantir que els alumnes de Formentera,
Eivissa, Menorca s’hagin de desplaçar...” a mi m’agradaria
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veure si podem afegir “amb un acompanyant”, perquè moltes
vegades aquests alumnes han de venir i als seus acompanyants,
per raons de caràcter econòmic, moltes vegades els resulta
complicat; a més a més, no és el mateix avançar els sous d’un
bitllet que avançar els sous de dos. Pensam que moltes vegades
aquests alumnes que vénen a recollir algun premi o alguna
sessió formativa si vénen acompanyats això augmenta el suport
de la familia, el suport de la institució, la motivació i la
implicació de tots. 

Per tant, esperam que si accepta aquesta esmena la
milloraríem quant a la qualitat de la proposta. Res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contradiccions
el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també a tots
els grups pel seu suport. És obvi que ser un arxipèlag és car,
crec que és la idea que hem de tenir clara, ser un arxipèlag és
car, això hi ha alguns casos que es veu clarament, per exemple,
quan parlem dels desplaçaments de l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears, moure una orquestra és caríssim. Clar, de
vegades, jo ho entenc també, posem-nos al lloc de l’altre,
penses, home, pagar tant quan de fet on hi ha més públic,
doncs, és a un lloc on no s’ha de moure l’orquestra té sentit. És
a dir, de vegades si entram a una anàlisi del cost i del benefici
per al ciutadà realment la despesa és desorbitant, però és una
circumstància que nosaltres com a comunitat autònoma insular,
multiinsular, hem d’assumir, ser un arxipèlag és car.

Com ha dit algun portaveu, realment preparar un concurs o
una olimpíada d’aquestes matèries és una activitat molt
estimulant per als alumnes, normalment molt més estimulant
que fer l’activitat ordinària. Per tant, hem d’assumir el cost que
això té perquè els alumnes de totes les nostres illes puguin
gaudir d’aquest tipus d’activitat. 

Responent al Sr. Aguilera, quan vostè em demanava
l’explicació de la primera part, sí, la primera part és més com
a una declaració de principis i la segona és la concreció. Tot i
que hi ha un element a la primera part, quan parla de la
desconcentració, perquè parlem d’equitat i de desconcentració,
quan parlem d’equitat el que diem és, el que després concretam
en el punt següent, que els alumnes que vénen de les illes
menors puguin veure satisfet el preu del seu viatge amb
antelació; però també quan parlam de desconcentració també
diem, igual que parlam de l’Orquestra Simfònica de Balears
que es mou pel territori, que algunes d’aquestes proves, per què
no, en altres ocasions es puguin fer a una altra illa. Això seria
molt més car, però bé, no hem de deixar de... segurament ens
conformem que ens paguin els bitllets per anar a Mallorca, no
cal que ho facin a Menorca i haguem de pagar a dur els
mallorquins, però volíem deixar clar, doncs, que aquest principi
de desconcentració que està recollit en el nostre Estatut
d’Autonomia també és aplicable i s’ha de tenir en compte. 

Pel que fa al comentari que m’ha fet el Sr. Lafuente, és clar,
tot té un cost, és obvi, vull dir, moure un paper té un cost, el
que passa és que jo... i la veritat és que no puc estar segur que
sigui jo el cent per cent coherent amb aquest principi que
moltes vegades jo invoco aquí; és a dir, no tractem per via de
proposició no de llei el que és objecte de llei de pressuposts. És
clar, aquesta acció, Sr. Lafuente, no és objecte de llei de
pressuposts, això no genera ni una línia a la Llei de
pressuposts; és a dir, no té rellevància pressupostària el que
parlam, tot i que evidentment té un cost perquè això, sense
costar el pressupost per a res, pot respondre a la necessitat que
aquí es manté. Simplement el que diem és que amb els recursos
que tenen les diferents institucions per gestionar això, doncs bé,
la partida de desplaçament dels alumnes s’ha de tenir en
compte.

Per últim, la proposta que em fa el Sr. Casanova em sembla
molt adequada, estava, de fet, des que vostè ho ha dit, estava
pensant que pot ser es podria afegir al final perquè la redacció
de la frase dificulta la incorporació d’això, però pot ser al final
de tot podríem posar, “... la despesa del desplaçament entre
Illes coberta de forma anticipada per a ells i els seus
acompanyants”. El que passa és que, bé, “els seus
acompanyants”, “... i un acompanyant”...

(Remor de veus)

... i un, i un acompanyant, en cas que fos necessari, perquè és
clar, en molts casos no cal.

(Remor de veus)

En cas que fos necessari. Home, jo ho afegiria perquè si no,
clar, aquí estam amb això de l’alumne i l’acompanyant, bé,
perdó, que ara em sembla que estem... això ja no és objecte de
fixació de posicions, sinó de negociació posterior, no?, diguem,
Sra. Presidenta? O podem dir ja com quedaria? La idea seria
afegir..., acceptar l’esmena in voce que ha formulat el Partit
Socialista afegint al final de tot del paràgraf “per a ells i un
acompanyant, -coma- en cas que fos necessari”.

I amb tot això acabo la meva intervenció. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 14568/16.

Vots a favor? 

S’aprova per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm.
14568/16, relativa a la igualtat en l’accés a la promoció del
talent.

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