
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2015 Núm. 17

 

Presidència

de l'Honorable Sra. María Elena Baquero i González

Sessió celebrada dia 5 de novembre de 2015 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE

núm. 8180/2015, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . 338



338 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / 5 de novembre de 2015 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sra. Presidenta, Santi Tadeo substitueix Rafel Nadal.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Antoni Reus.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sra. Presidenta, Conxa Obrador substitueix Sílvia Limones.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Andreu Alcover.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Álvaro Gijón sustituye a Vicent Serra.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

I Josep Castells substitueix Patricia Font.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

(Remor de veus i rialles)

Compareixença de la consellera de Participació,

Transparència i Cultura, per tal d'informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l'any 2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Assisteix la consellera de Participació, Transparència i

Cultura Sra. Esperança Camps i Barber, acompanyada de la

Sra. Ruth Mateu i Vinent, secretària general; del Sr. Miquel

Gallardo i Esgleas, director general de Participació i

Transparència; del el Sr. Jaume Gomila i Saura, director

general de Cultura; de la Sra. Marta Fluxà i Vidal, directora

general de Política Lingüística; del Sr. Carles Gonyalons i

Sureda, director general d’Esports i Joventut; del Sr. Joan Ferrà

i Terrassa, gerent de l’Institut Balear de la Joventut; del Sr.

Joan Noguera i Vidal, gerent de la Fundació per l’Esport

Balear; del Sr. Sebastià Sabater, adjunt de Comunicació; i de

la Sra. Àngels Álvarez, cap de Gabinet.

Té la paraula la Sra. Consellera per fer l’exposició oral.

Quan vulgui.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Moltes gràcies, Presidenta. Bones tardes senyores i senyors

diputats. Em present davant de vostès per explicar-los els

pressuposts de la Conselleria de Participació, Transparència i

Cultura per a 2016. Com saben, també són matèria d’aquesta

conselleria Esports i Joventut i encara que per d’aquí unes

hores, demà, està prevista la compareixença del director

general en funcions de l’ens, també els explicaré a grans trets

el pressupost d’IB3 previst per a l’any que ve.

En total l’any 2016 aquesta conselleria preveu gestionar

75.196.629 euros. Fa difícil de comparar amb el pressupost de

l’any actual, perquè la nostra conselleria és de nova creació,

incorpora direccions generals abans adscrites a altres

conselleries, com ara la Direcció General de Participació i

Transparència, que assumeix matèries fins ara agregades a la

Direcció General de Qualitat. Igualment s’ha tornat crear la

Direcció General de Política Lingüística, eliminada per

l’anterior govern.  A més, la nostra conselleria assumeix l’Illes

Balears Film Commission o l’Arxiu Administratiu de la

comunitat, que anteriorment estava adscrit a Presidència del

Govern. I evidentment, com els acab de dir, inclou el

pressupost d’IB3, que a la legislatura passada estava dins

Presidència.

Els que els presentam avui són uns pressuposts ajustats,

com ho són a tots els departaments del Govern. Des del primer

que aquest executiu va posar com a primer objectiu les

persones, es va proposar ajudar a solucionar els casos

d’emergència social, que n’hi ha, encara que sembli mentida,

senyores i senyors diputats, en aquest país. La sanitat,

l’educació, la renda social, aquestes qüestions eren damunt la

taula des del primer dia, açò ens obliga als altres departaments

del Govern, també importants, també amb necessitats de fer

polítiques que afecten la ciutadania, ens obliga -dic- a fer un

esforç de contenció. Açò és conseqüència d’un mal

finançament per part de l’Estat, que ens impedeix com a govern

tenir uns serveis públics que serveixin a la vegada per crear

ocupació, i aquesta contenció a la vegada ens obliga a redoblar

els esforços perquè amb la disponibilitat pressupostària que

tenim, hem de fer molt més del que han fet els governs

anteriors. 

En el cas de participació i transparència, política lingüística,

cultura, esports, o joventut, açò resulta paradigmàtic, amb el

que tenim treballarem per posar les coses a lloc i per açò hem

de treure el màxim rendiment al pressupost i hem de reduir les

despeses supèrflues. Hem de controlar l’eficiència dels doblers

que donam mitjançant subvencions i ajudes als ciutadans de les

Illes Balears. I ja hem començat a fer-ho, ho feim des del dia 3

de juliol i ara ho plasmam en els papers.

Començ, idò, a descriure els comptes de cada direcció

general. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508180
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La primera és la de Participació i Transparència, que en la

legislatura anterior estava adscrita amb un altre nom i amb

menys funcions, a la Conselleria d’Administracions Públiques.

L’àmbit de treball d’aquesta direcció general afecta de manera

transversal tot el Govern i també la resta d’administracions.

Tracta en drets de ciutadania, com ara l’accés a la informació,

el bon govern i les relacions entre l’administració i el ciutadà.

Aquestes competències aniran augmentant de manera

irreversible, a mesura que vagi desenvolupant-se la normativa

que la regula. Estic segura que tots els presents en aquesta sala

comparteixen amb nosaltres la certesa que, a l’hora d’ara, és

impensable una volta enrere, és impensable l’existència d’un

govern que no practiqui polítiques de participació i de

transparència. El pressupost total per a la Direcció General de

Participació i Transparència és d’1.409.755 euros que es

reparteix en tres grans àrees: qualitat i voluntariat, atenció a la

ciutadania i participació i transparència.

El gruix més important de la inversió d’aquesta direcció

general correspon a l’àrea de Participació i Transparència, amb

una previsió de despesa de 489.000 euros. D’aquests, 280.000

es destinaran a la implementació de mesures transversals de

millora de la transparència. És a dir, analitzar els procediments

existents de producció, emmagatzematge i visualització de la

informació, per tal d’homogeneïtzar-ne els criteris i formats,

amb l’objectiu final de poder oferir un nou portal de

transparència més atractiu i intuïtiu. En aquest nou portal

s’oferirà un volum més gran d’informació que l’actual, però al

mateix temps serà més senzill per a la ciutadania per consultar-

hi la informació i aquesta s’actualitzarà de manera periòdica.

Seguint en l’àmbit de la transparència, també està prevista

una inversió de 40.000 euros per dissenyar un procediment

electrònic específic, perquè els ciutadans puguin exercir de

forma telemàtica el dret de l’accés a la informació pública,

recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, que entrarà

plenament en vigor el mes de desembre d’enguany. És a dir, ara

estam en el procés d’estructurar els diferents canals, pels quals

els ciutadans podran vehicular peticions d’informació, així com

el procediment posterior que seguirà a cada petició, a través de

diferents organismes implicats i fins a donar una resposta final.

El govern anterior ha tingut dos anys per implementar aquest

mecanisme, però no ho va fer. En prendre possessió el govern

actual, ens hem trobat amb uns terminis molt ajustats per poder

executar-ho.

Com saben, senyores i senyors diputats, una altra de les

grans apostes del Govern i en especial d’aquesta conselleria, és

la d’afavorir la participació ciutadana. Consideram, i ja ho hem

dit en aquesta mateixa seu, que la participació en política no

s’ha de limitar a votar cada 4 anys, hi ha nombroses vies a

explorar per implicar la ciutadania en la presa de decisions. Per

açò hem destinat 78.000 euros a dissenyar un pla de

participació ciutadana i diversos processos participatius, així

com la creació d’un portal de participació ciutadana. El Pla de

participació permetrà conèixer la situació actual, les mancances

que hi ha i també marcarà el camí a seguir durant l’any 2016,

al llarg de la legislatura i a llarg termini. En relació amb aquest

tema, també es preveu la creació d’un portal de participació

ciutadana, que permeti la interacció electrònica entre el Govern

i la ciutadania.

En el camp de l’atenció ciutadana, està previst impulsar al

llarg de 2016 diverses mesures de simplificació documental

dels procediments administratius, com ara la millora del

disseny i dels continguts de l’inventari de procediments que es

troba a la seu electrònica o la promoció de l’ús d’eines

telemàtiques que agilitin la gestió i que alliberin la ciutadania

de la presentació de documentació davant aquesta

administració autonòmica. El pressupost per a aquest bloc

d’actuacions és de 166.000 euros. 

Dins les accions amb més projecció pressupostària, n’hem

de destacar dues que es van iniciar l’anterior legislatura: la

carpeta documental ciutadana i el sistema corporatiu de

digitalització de documents en paper.

En compliment del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de

mesures de simplificació documental dels procediments

administratius i de l’Ordre de 3 de juliol de 2014, que la

desplegava, es va iniciar el 2014 un contracte per a la creació

de la carpeta documental ciutadana, com arxiu documental de

caràcter electrònic. És a dir, un espai allà on la ciutadania pugui

dipositar documents en format electrònic per utilitzar-los en

procediments administratius a disposició de l’Administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears o d’altres

administracions amb les quals aquesta subscrigui els convenis

corresponents. 

El contracte preveu l’elaboració d’una aplicació informàtica

específica per a la creació i la gestió de les carpetes creades,

arxius de documents i formació de personal de l’administració.

La posada en marxa d’aquest sistema va necessàriament lligat

a la implantació del sistema corporatiu de digitalització de

documents. L’any 2014 es va iniciar l’execució d’un contracte

per plasmar-ho, que combinava l’elaboració d’una aplicació

específica, així com l’adquisició de maquinària necessària per

tal de què es pogués digitalitzar la documentació que els

ciutadans poguessin presentar en els registres d’aquesta

administració. 

Però l’abast de la implantació del sistema de digitalització

va molt més enllà de l’ús de la carpeta, la nova Llei de

procediment administratiu comú de les administracions

públiques, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, article 16.5, preveu

que els documents que es presentin davant els registres

s’hauran de digitalitzar per a la seva incorporació en els

expedients electrònics. L’objectiu és que una volta presentats

i escanejats en un format segur i que garanteixi el seu

contingut, els originals siguin retornats a l’interessat. Açò

requereix un sistema d’arxiu digital de documents que

actualment s’està contractant a través de la Direcció General de

Desenvolupament Tecnològic. Tant el contracte de

digitalització de documents, com el de la carpeta documental

ciutadana, tenien prevista la seva finalització el 2015. Però ha

estat necessària la formalització d’una pròrroga del termini,

ateses les dificultats tècniques sorgides en un projectes

d’aquestes característiques i, a la vegada, la imprescindible

connexió dels 3 projectes esmentats: carpeta, digitalització i

arxiu electrònic.

Per tal d’evitar experiències desafortunades o colAlapses en

les oficines, al llarg del 2016 s’iniciarà un procés d’implantació

progressiva que es fonamenti en un bon procés de formació i
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suport, ja que açò comportarà un canvi radical en el

funcionament tradicional de l’administració. Es preveu que

probablement sigui necessari encarregar algun tipus

d’adaptació tècnica d’aquests sistemes a d’altres implantats en

aquesta administració, així com assessorament tècnic, per a la

qual cosa s’ha previst una despesa màxima de 50.000 euros, en

concepte d’un encàrrec de gestió a la Fundació BIT. A més,

atesa la novetat que implica per a la ciutadania, així com la

dimensió del canvi organitzatiu i el funcionament que

representa per a aquesta administració, s’ha reservat una partida

de 38.000 euros per a la formació, la divulgació i la

implantació d’aquests projectes.

Per concloure els aspectes a destacar pel que fa a l’atenció

de la ciutadania, cal esmentar l’encàrrec de gestió a la Fundació

BIT per a la presentació del servei d’informació telefònica a

través del 012, que es continuarà prestant com en els últims

exercicis i amb la mateixa previsió pressupostària de 65.000

euros.

La tercera gran àrea d’aquesta direcció general és la de

Qualitat. El pressupost que hi destinam per fer-hi accions és de

215.500 euros. Sabem que aquest departament és clau per anar

avançant cap a l’excelAlència en els serveis que ofereix

l’administració. La Llei 4/2011, de 31 de març, preveu l’ús de

les enquestes i els sondeigs com eines per conèixer el grau de

satisfacció de la ciutadania envers els serveis públics. També

dins l’anterior Pla estratègic de qualitat 2007-2014 es

demanava escoltar sistemàticament la veu dels ciutadans i la

Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència i bon

govern i accés a la informació, preveu l’obligatorietat de

publicar informació estadística per tal d’analitzar la qualitat

dels serveis públics. Per açò farem una enquesta generals dels

serveis, en els darrers quatre anys aquesta enquesta no s’ha fet,

nosaltres consideram que és necessària per avaluar el

funcionament dels diferents organismes de l’administració. Està

pressupostada en un màxim de 50.000 euros.

També es pretén formalitzar la carta d’una assistència

tècnica per assessorar diferents unitats del Govern, perquè

aquestes puguin avançar en al gestió dels processos.

Continuarem destinant recursos a l’avaluació de les polítiques

públiques i a l’elaboració de cartes ciutadanes. A més, també

caldrà millorar o substituir l’aplicació de queixes, suggeriments

i solAlicituds d’informació perquè està obsoleta. Hi destinarem

un màxim de 18.000 euros.

Arran de la nova estructura del Govern, la Direcció General

de Participació i Transparència ha assumit la competència de

voluntariat. Es donaran les ajudes habituals a les diferents

entitats d’aquest sector, encara que la nostra intenció és anar

augmentant-les progressivament al llarg de la legislatura.

Creiem que tenim l’obligació de fomentar l’activitat de les

entitats dedicades al voluntariat perquè són clau. Moltes

d’aquestes entitats arriben a segments de la població on no

arriba l’administració. Ho volem remarcar aquí, perquè sovint

és massa oblidat.

Aquestes són, senyores i senyors diputats, a grans trets les

principals línies d’actuació de la Direcció General de

Participació i Transparència i aquests que els he explicat són

els programes i les grans àrees en què invertirem el nostre

pressupost.

Els detallaré ara els comptes de la Direcció General de

Cultura, que disposa d’un pressupost total de 16.297.713 euros.

Partim de la base i la creença que la culturització és un dels

pilars del benestar, al costat de l’educació, la salut i la

sociabilització. Com els he dit en començar aquesta exposició,

hem hagut de fer una demostració patent de solidaritat i esforç,

en el sentit de responsabilitat pressupostària i de priorització de

les polítiques socials per damunt de tot. L’objectiu de la

Direcció General de Cultura és exprimir els recursos en què

comptam, per tornar colAlocar la cultura en el nivell

d’excelAlència que mereix. Així mateix construirem un model

de gestió pública de la cultura, basat en la transparència i en la

participació, un model que serà monitoritzable i horitzontal. És

a dir, volem que cada despesa pugui ser mirada en lupa en

qualsevol moment i alhora que cada ciutadà se senti partícip de

la construcció d’una cultura de i per a tots.

Sabem que la nova política no s’ha d’abastir només en

paraules sinó en fets. Estam convençuts que els representants

de les forces polítiques electes presents en aquesta sala estan

d’acord en la importància de la cultura dins una societat major

d’edat, amb vocació de concòrdia, avenç i pau. Entenem en

conseqüència que el consens hauria de ser norma i no excepció

en la matèria que ara ens ocupa.

La Direcció General de Cultura té atribuïdes nombroses

competències: la difusió, el foment i la promoció de la cultura

balear a l’exterior, la cultura popular i tradicional, els llibres i

la propietat intelAlectual, les biblioteques, els museus, els arxius

i els equipaments culturals, el patrimoni, la memòria històrica

i els arxius administratius, inclosos els telemàtics. 

Té potestat normativa, s’encarrega del Registre de Béns

d’Interès Cultural i del Catàleg general del patrimoni històric

de les Illes Balears, del Registre de la propietat intelAlectual, del

Protectorat de les fundacions culturals, del Centre de

publicacions de la comunitat autònoma i de l’Arxiu General de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Dirigeix l’Oficina de serveis Illes Balears Film Comission, a

través de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Gestiona els centres de

titularitat estatal de les illes i vetlla per la identitat pròpia.

S’ha de tenir ben present que amb la reestructuració del

Govern, des de la Direcció General de Cultura s’han deixat

d’assumir determinats organismes, que han passat a la

Conselleria d’Educació i Universitat. Es tracta del Conservatori

Superior de Música i Dansa i de l’Escola Superior d’Art

Dramàtic, així com també de l’Escola Superior de Disseny. A

la vegada se n'han incorporats de nous que són els ja esmentats

Arxiu General i l’Illes Balears Film Commission. 

Per tant, caldrà donar una resposta clara i eficient d’aquesta

reorganització, alhora que convé millorar la situació de

determinats ens que han viscut instalAlats dins la precarietat

crònica, així com d’uns deprimits sectors professionals. En

aquest sentit, l’Arxiu General salvaguarda la documentació de

la comunitat autònoma, la bona gestió dels papers que cada dia

genera la nostra administració forma part de la memòria

colAlectiva i acabarà esdevenint paperassa històrica. Resulta
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fonamental que la institució compti amb les eines necessàries

per funcionar de manera òptima, no només per a la catalogació

i la conservació, sinó també per l’esporgació que s’ha de dur a

terme en criteris fiables i solvents. El seu pressupost és de

l’entorn dels 380.000 euros.

Així mateix, tal com els he dit en començar, senyores i

senyors diputats, la Direcció General de Cultura s’ha fet càrrec

de l’Illes Balears Film Commission, que representa per a molts

el tercer intent -i esperem que el definitiu- per convertir el

nostre arxipèlag en un plató per a productores tant de les Illes

Balears com de fora perquè aquestes productores puguin

desenvolupar els seus projectes audiovisuals. Un dels objectius

de l’oficina és facilitar i agilitar les diverses tramitacions, la

paperassa que s’ha d’omplir abans d’iniciar un rodatge en la via

pública. També té com a objectius participar de fires i festivals,

on s’ofereixin escenaris naturals o artificials, susceptibles de

convertir-se en sets de rodatge. Açò va coordinat amb una

oferta complementària de serveis, que han de facilitar la vida

tant als tècnics com als protagonistes d’aquests rodatges. El

mercat internacional d’aquest sector és enormement competitiu

i alguns països o comunitats autònomes de l’Estat, com ara

Canàries, poden oferir a banda dels serveis i complements en

espècie, incentius fiscals que no podem concedir a les Illes

Balears.

Amb tot, s’està treballant i s’estan aconseguint rodatges. En

el pla administratiu s’està aconseguint de convergir amb

diligència amb la famosa finestreta única. És profitós per a

l’audiovisual que existeixi un moviment continu de creació i

producció d’importació i exportació, també en relació amb IB3.

El cinema, però també les sèries o la publicitat, esdevenen un

producte extraordinari per atreure el turisme de qualitat

cultural, estacionalitzat i desestacionalitzant. Per al 2016 l’hem

dotada amb 200.000 euros de pressupost que es vehicularan a

través de l’Institut d’Estudis Baleàrics com a ens instrumental.

Es tracta doncs d’un motor de la indústria audiovisual, que ha

d’esdevenir operatiu i competitiu. Tenim clar que en els

exercicis successius, aquest pressupost s’haurà d’incrementar

en la mesura que sigui possible.

D’altra banda la reincorporació del Govern de les Illes

Balears a l’Institut Ramon Llull, del qual en va ser cofundador,

esdevé una prioritat a la legislatura, a fi de promoure la cohesió

del país i la presència a l’estranger dels nostres creadors més

destacats. Exportar talent, cultura, creativitat, és incrementar el

valor de les Illes Balears. Per al 2016 hem previst una dotació

econòmica de 200.000 euros, encara que sabem que a la llarga

haurem de millorar també aquesta dotació dins la mesura de les

possibilitats pressupostàries.

L’entrada al Ramon Llull ens obrirà les portes de les seves

oficines arreu del món. Disposarem de seus on poder realitzar

també presentacions dels nostres creadors, que d’altra forma

serien inviables o que suposarien un cost molt més elevat.

Aquest reingrés al Ramon Llull es farà cas a cas, sense assumir

les enormes despeses que representaven en legislatures

anteriors. S’aniran signant convenis puntuals per a aquelles

actuacions que creguem necessàries, profitoses i que tenguin un

retorn per al sector cultural de les Illes Balears. 

En aquesta mateixa línia hem previst una presència activa

i igualitària a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, fòrum de

trobada interregional, de cooperació transfronterera dins l’arc

mediterrani occidental català-occità. Convé romandre a

l’Euroregió perquè ens permet enfortir sinèrgies culturals entre

territoris de la mateixa parla, on les nostres indústries culturals

es trobin en portes obertes i amb avantatges d’interconnexió.

La dotació prevista per a aquest capítol per a l’any que ve és de

30.000 euros.

Senyores i senyors diputats, els acab de mencionar tres

àmbits o opcions per ajudar a fer visibles les Illes Balears a

través de la cultura, això no ens fa oblidar de cap manera la

mirada interior, no ens fa oblidar un altres dels pilars i prioritats

d’aquesta conselleria i del seu equip des que vàrem assumir el

càrrec, es tracta del redreçament en tots els sentits dels centres

propis, ens referim als arxius, les biblioteques i els museus.

Aquests són els serveis culturals públics per excelAlència,

autèntics aspersors de cultura comunitària. En els últims temps

estant, però, sotmesos a una mancança endèmica de recursos

humans i materials del tot insostenible. 

La preservació, la promoció i l’accés al patrimoni en pro de

la ciutadania és crucial per a la formació, l’autoestima i

l’autoconcepte com a poble. Per fer-ho viable caldria dotar dels

recursos humans necessaris per al bon desenvolupament

d’aquests centres, però mentre això no sigui possible

convendria augmentar la despesa corrent i solidificar projectes

d’inversió que permetin d’emprendre una creixença

progressiva, per la qual cosa s’ha previst un pressupost de

3.983.767 euros, que representen un augment de 437.392 euros

respecte del pressupost de 2015.

Pel que fa als museus destinarem un global d’1.828.561

euros, que representa un increment del 3,60%. Als museus cal

garantir la recuperació, la restauració, la preservació,

l’accessibilitat i la divulgació de les peces. Un patrimoni

inaccessible és un patrimoni que no existeix. Els seus objectius

integren la participació en exposicions fora dels recintes i

l’acolliment de mostres temporals, l’organització de seminaris

i jornades, les publicacions acadèmiques i les accions

pedagògiques, com ara la redacció de material didàctic per a les

visites guiades als grups escolars. És evident que els museus no

s’han de dedicar només a desenvolupar tasques tècniques,

administratives i científiques sinó que han de desplegar una

àmplia activitat tot exhibint i servint les seves colAleccions.

Podem destacar la celebració del Dia Internacional dels

Museus, la Fira de la Ciència o la Setmana de la Ciència, entre

d’altres. 

Tampoc no s’ha d’oblidar l’àrea de conservació que

realitzen les tasques d’inventari i d’ordenació dels fons, la

restauració dels materials que ho requereixen, la catalogació i

l’exposició ordenada de les noves adquisicions o l’execució de

projectes museogràfics. 

En concret, el Museu de Mallorca està treballant en

l’obertura de la sala sobre la prehistòria a l’Edat Antiga. El

Museu de Muro, que depèn de l’anterior, s’ha de rehabilitar. El

Museu de Menorca ha de concloure les seves obres de

climatització i presentar un nou discurs museogràfic. El Museu

Arqueològic d’Eivissa ha d’executar la seva reforma. El Museu
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de Puig des Molins, que depèn de l’anterior, s’ha de seguir

desenvolupant i s’ha de formalitzar un projecte coherent per a

la consecució del Museu de Formentera. Tots ells s’han

d’enxarxar i haurien de convergir en un relat únic que expliqui

la nostra història, a més d’abordar la museologia virtual i la

vivencial. S’hi han d’aplicar criteris qualitatius i no tant

quantitatius a l’hora de transmetre aquest missatge. 

Quant als arxius, l’Arxiu del Regne de Mallorca, hem

previst un pressupost de 702.459 euros, el pressupost de 2015

era de 482.000 euros, l’increment, per tant, és del 46,62%.

Bona part d’aquest increment té a veure amb les despeses de

seguretat o de neteja. L’arxiu ha de garantir la salvaguarda de

la documentació custodiada, prevenir-la d’agents degradants,

restaurar-la, descriure els fons, facilitar als investigadors les

consultes que desitgin fer i proporcionar-los les reproduccions

adients. La seva assignatura pendent són els horaris d’obertura,

sobretot en la franja dels capvespres per mor de la mancança de

personal. Aquest, el personal, és un dels aspectes a reivindicar

durant aquesta legislatura i això només es podrà aconseguir -

insistesc- amb un millor finançament i, en aquest cas concret,

en la millora del personal amb la derogació de l’anomenada

Llei Montoro, que impedeix la dotació de places i l’increment

de les plantilles. 

Dedicam 1.452.747 euros a les biblioteques, un 11,87%

més que l’any actual, i aquí també s’han d’incloure serveis de

neteja i de seguretat. La Biblioteca Pública de Palma veurà

reforçats els seus serveis, allà es reuneixen, conserven,

seleccionen, inventarien, cataloguen, classifiquen i difonen

colAleccions de llibres, publicacions periòdiques, documentació

gràfica, registres sonors, visuals, informàtics i d’altres materials

bibliogràfics o reproduïts en qualsevol suport per a l’ús en sala

o mitjançant préstec temporal, amb finalitats educatives,

d’investigació, d’informació o de recreació. Es preveuen

inversions en manteniment, conservació, restauració, promoció

i difusió, sense oblidar les destinades al manteniment de

l’edifici. 

Una altra qüestió estructural pressupostada per separat és

l’actualització i el rellançament del Catàleg bibliogràfic de les

Illes Balears i la convergència entre els dos programes

informàtics existents, Absis i Millenium. El Govern de les Illes

Balears havia deixat de pagar el manteniment d’aquesta eina

bàsica d’accés a la informació bibliogràfica. Després d’una

negociació amb el proveïdor es podria regularitzar la situació

amb una primera aportació anual de 60.000 euros. 

A més a més, des del Departament de Cultura es vol enfortir

una interrelació amb el teixit participatiu, cercarem vies de

colAlaboració amb els diferents consells insulars, a més de

mantenir una actitud activa respecte de les demandes socials i

l’assistència a fires i festivals per promoure i difondre els

creadors de les Illes. Un dels pilars és el programa “Viu la

cultura”, com saben el programa permet reforçar els

coneixements entre els infants i els joves gràcies a l’oferta d’un

assortit catàleg de muntatges de petit format que complementa

la teoria que s’imparteix a les aules. Ara incorporam una escola

de lectura, que abans era dins l’IEB al programa. “Viu la

cultura” ha incrementat el seu pressupost actual de 80.000

euros als 150.000 que hi dedicarem el 2016.

Al seu torn, un dels compromisos de la legislatura és posar

en marxa el Consell de la Cultura, aquest òrgan consultiu i

expert ha de reflexionar i assentar unes bases duradores i

robustes per a la gestió pública de la cultura i alhora marcar un

estat de la qüestió i els reptes a encarar. El pressupost està

previst en un màxim de 15.000 euros. 

Així mateix, manifestam la nostra voluntat programàtica

d’investigar, localitzar i sepultar dignament les despulles de les

persones enterrades a les fosses comunes de les Illes Balears

mitjançant l’aprovació de la Llei de fosses, tasca a la qual hi

destinarem 30.000 euros. Igualment, pretenem recordar i

homenatjar les víctimes de la guerra i la injustícia i l’opressió

a partir d’un estudi acadèmic i rigorós mitjançant l’aprovació

de la Llei de memòria històrica, tasca a la qual hi destinarem

15.000 euros. 

També hem de revisar i fer aplicable una llei de mecenatge

aprovada a les acaballes de la legislatura anterior i publicada

sense un reglament que la desenvolupi i la faci útil per atreure

capitals privats, que en ocasions concretes serveixen per cobrir

les mancances dels organismes públics. 

Les commemoracions tendran una aportació de 100.000

euros, el gruix d’aquest input es dedicarà a l’Any Ramon Llull,

la nostra figura més universal, però també es recuperarà la

personalitat de l’escriptor de la Renaixença Josep Clapés, que

uneix Eivissa i Menorca en un pont de fraternitat. 

Així mateix treballarem per enllaçar els grans teatres

històrics de les Illes Balears, ens referim al Teatre Principal de

Maó i el Teatre Principal de Palma, subjectes a titularitats i

règims diferents. La dimensió de teatre històric és d’allò més

valorat dins la Unió Europea i serà una font de protagonisme i

de visibilitat. El 2016 hi dedicarem 15.000 euros. 

Volem connectar turísticament els conjunts monumentals de

Ciutadella Vella, Ciutat Vella de Palma i Dalt Vila d’Eivissa

amb la construcció d’un fil argumental sobre el nostre passat.

Hi dedicarem 15.000 euros.

La creació és un dels nínxols de mercat per explorar i

explotar per part de les indústries culturals. L’encontre

d’artistes d’aquí i de fora es pot materialitzar amb una certa

facilitat en una residència per illa, es tracta d’una proposta ben

innovadora que quantificam en 100.000 euros. 

Consideram important donar suport tothora a les

candidatures patrimonials, hem d’abocar-nos, doncs, en la

Menorca Talaiòtica, patrimoni mundial, i l’ajudarem amb

40.000 euros. 

Mantenim el pressupost dedicat a l’Orquestra Simfònica de

les Illes Balears Ciutat de Palma de 5.084.450 euros. En

aquests moments surt d’un període extrem i ignominiós que

l’havia abocat a la desaparició. Cal donar-li un gir complet per

fer-la present a les quatres illes i també fomentar la seva

internacionalització. El nostre objectiu és que la producció

s’ajusti a les possibilitats reals d’acord amb criteris d’austeritat,

açò sense detriment d’augmentar i diversificar l’oferta musical

en la recerca de noves audiències, així com augmentar la

recerca de mecenatge i d’ingressos propis. Per a 2016 hi ha una
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previsió d’ingressos propis de 350.000 euros que s’obtenen de

les quotes d’abonament de la temporada, la publicitat i el

patrocini. La despesa corresponent als sous i salaris i càrregues

socials d’una plantilla de 78 treballadors distribuïts en personal

artístic, administratiu, d’alta direcció i substitut està estimada

en 4.191.500 euros. 

D’altra banda, durant els darrers exercicis no s’han realitzat

inversions i ja és del tot necessari peremptori adquirir equips

informàtics per poder executar la feina de producció i

administració, invertir en aplicacions actualitzades, comprar

instruments, mobiliari, equipament d’oficina i partitures per un

total de 27.000 euros. 

Pel que fa a la despesa corrent, un gran gruix es deu al

lloguer de les sales i auditoris. Els record que l’OSIB no

disposa d’una seu pròpia i estable. S’imputen també la

contractació de serveis professionals d’artistes i directors

d’orquestra, publicitat, transport d’instruments i qualsevol

espectacle derivat de la producció. El cost previst és

d’1.214.278 euros. Tot açò fa un pressupost total per a

l’Orquestra Simfònica de 5.434.450 euros.

Senyores i senyors diputats, des que hem arribat al Govern

estam treballant per sanejar i redefinir l’Institut d’Estudis

Baleàrics. L’IEB és un instrument necessari, però requereix la

injecció de mesures refundadores en matèria competencial,

estructural i funcional. S’ha d’eixugar el dèficit existent i posar-

lo a treballar perquè sigui un autèntic motor que generi

oportunitats d’expansió i expressió artística. L’IEB ha de donar

suport amb criteris d’objectivitat i d’interès general a la nostra

llengua i cultura en tot allò referent a la normalització

lingüística i a l’impuls de les indústries culturals. En aquest

sentit, s’estan reformant les bases de les subvencions, a partir

d’ara estaran subjectes a una forma i a un fons que contempla

l’acompliment dels requisits professionals i alhora el barem de

la qualitat artística i el valor cultural. L’IEB tendrà un

pressupost de 3.513.388 euros, d’aquest pressupost 250.000

són ingressos propis. Dedicarem 800.000 euros als cursos de

català en comptes dels 475.000 de 2015.

Com s’ha comentat abans s’assumeix l’oficina de les Illes

Balears Film Commission mantenint el seu pressupost de

200.000 euros. La tasca de l’oficina s’enfocarà a atreure

rodatges cap a les Balears d’una manera activa. Durant aquesta

legislatura és imprescindible impulsar la indústria audiovisual

a tots els nivells, es tracta d’una font d’ingressos íntimament

lligada al turisme que no consumeix territori ni contamina. Per

açò, en els propers exercicis caldrà reforçar l’oficina de

diverses formes, en primer lloc, dotant-la de personal i

pressupost per a promoció, actualment només té una persona

contractada; i en segon lloc, aportant-li les eines legislatives

necessàries per tal de poder competir en el mercat de les

localitzacions a nivell internacional, ens referim a una llei de

rodatges audiovisuals que defineixi incentius fiscals a les

inversions fetes a Balears. 

Com a novetats, que també sortiran del capítol de despesa

corrent, hem d’esmentar la línia de formació en gestió cultural

que iniciarà l’institut. Crèiem que cal avançar cap a la

professionalització de les nostres produccions culturals i sovint

el nivell artístic és superior al dels coneixements en gestió. Per

açò s’organitzaran des de l’IEB activitats per mobilitzar els

nostres creadors de cara que tenguin més recursos per posar en

valor el seu treball. Es tracta d’invertir perquè la nostra cultura

creixi i perquè eixampli horitzons, i perquè creixi fa falta

connectar el coneixement empresarial amb la creació artística.

Dins el capítol 4, capítol de transferències corrents, es

preveu una pujada del 60% amb relació al pressupost de l’any

passat. Aquest augment està motivat bàsicament perquè

d’aquesta partida és d’on es paguen les subvencions que han de

constituir el gruix de feina de l’IEB. El 2015 es deixà de pagar

el mes de juny i, per tant, caldrà que a les convocatòries de

2016 es puguin presentar projectes del segon semestre de 2015,

que ja s’han realitzat, però per la mala gestió de l’equip directiu

no vàrem poder optar a aquestes subvencions. 

A més, cal créixer per poder assumir línies d’ajudes noves

que durant aquests quatre anys s’han realitzat de forma poc

transparent i equitativa. Durant l’anterior legislatura la major

part dels projectes als quals l’IEB donava suport es tramitaven

a despesa corrent sense cap altre criteri que la discrecionalitat,

esquivant la Llei de subvencions i, per tant, la possibilitat de

concurrència. La nova línia de l’IEB suposarà que els projectes

culturals realitzats per la iniciativa privada tenguin la garantia

de poder presentar-se a convocatòries obertes en règim de

concurrència i amb total transparència ja que les subvencions

es regiran per criteris convinguts amb els sectors culturals i es

valoraran per part de comissions independents, on hi siguin

representats tant l’administració com part d’aquests sectors.

Una altra de les novetats de la tasca de l’IEB és el foment

decidit dels projectes de promoció dels intercanvis culturals

entre illes, per açò es posarà en marxa dins el proper exercici

el circuit de música i arts escèniques de les Illes Balears amb la

intenció d’augmentar i facilitar la circulació d’espectacles i

concerts entre les diferents illes. Aquest circuit es durà a terme

com a projecte d’inversió immaterial directament des de l’IEB,

amb un pressupost de 100.000 euros previst al capítol 7. 

Pel que fa a les inversions reals, respecte de 2015 es

produeix un augment del 12%, el motiu és l’adaptació al

funcionament digital de l’IEB i la creació d’una oficina

electrònica i una inversió forta en aplicacions informàtiques.

L’objectiu d’aquest augment és doble, per una banda, facilitar

les gestions que dugui a terme la ciutadania amb l’IEB i, per

l’altra banda, impulsar les publicacions electròniques

científiques i divulgatives, un exemple d’açò seria l’inici de la

publicació en línia de Les Rondaies, de mossèn Alcover. El

pressupost per al capítol 6 és de 100.722 euros.

Senyores i senyors diputats, com poden comprovar seguint

les línies del pressupost que avui els estam presentant, des de

la conselleria continuarem complint els compromisos amb les

fundacions de les quals el govern forma part com a fundador

vitalici i mantenim la mateixa aportació que al 2015.

Són el Consorci Ciutat Romana de Pollentia, 144.092 euros;

el Consorci Castell de Sant Carles, 25.000 euros; el Consorci

Museu Militar de Menorca, 13.500 euros; el Consorci Eivissa

Patrimoni de la Humanitat, 323.058 euros; la Fundació Robert

Graves, 212.496 euros; la Fundació Teatre Principal d’Inca,

201.000 euros, la Fundació ACA, 28.800 euros; la Fundació
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Coll Bardolet, 49.500 euros; la Fundació Es Baluard, 520.000;

la Fundació Menorquina de l’Òpera, 43.200 euros; la Fundació

Teatre Pincipal de Maó, 5.000 euros; i la Fundació Teatre del

Mar, 30.000 euros.

Senyors i senyors diputats, hi ha accions i gestos que

serveixen per marcar una legislatura, en la que acabam de

deixar enrere el gest d’eliminar del cartipàs governamental la

Direcció General de Política Lingüística en va ser un que no va

tenir marxa enrere i que portava el segell inequívoc d’aquells

governants que no entenen o no volen entendre el poble al qual

serveixen, i no l’entenen justament perquè són incapaços

d’empatitzar amb bona part de la ciutadania pel sol fet de parlar

una llengua diferent de la que ells pensen que hauria de ser la

dominant, l’única.

 A partir moment el Govern va legislar en contra de la

llengua pròpia d’aquesta terra i per tant, en contra dels

ciutadans que la tenen com a llengua materna o que l’han

adquirida per voluntat. Nosaltres tenim la voluntat i el mandat

de revertir aquesta situació. 

Estam entrant, com es podran imaginar, senyores i senyors

diputats, en la presentació d’un pressupost que és tota una

declaració d’intencions, és un dels bessons de l’ametlla que ens

diferencia del govern que ens ha precedit. La recuperació de la

Direcció General de Política Lingüística és l’eina fonamental

per a tornar posar la llengua catalana al lloc que es mereix, una

llengua de cultura. 

Hem començat a treballar des del primer dia encara sense

un pressupost assignat i amb la precarietat que representa

reconstruir sobre la terra cremada perquè això sigui així.

Els ciutadans de les Illes Balears s’han sentit discriminats

perquè els seus drets com a poble i com a catalanoparlants no

només no s’han respectat, sinó que s’han menystingut. Notam

el seu alè i sabem que de nosaltres esperen que retornem la

dignitat a una llengua que ha patit en la darrera legislatura els

embats més durs des de la dictadura.

El 2016 es compliran trenta anys de l’aprovació de la Llei

de normalització lingüística, una llei que va ser aprovada per

consens de tots els partits amb representació parlamentària baix

la presidència del Partit Popular, aquest consens va ser

esmicolat per un altre govern del Partit Popular. Ara haurem de

redoblar l’esforç perquè aquest aturall de quatre anys

representa una volta enrere que ja hem començat a frenar. Tot

i la contenció pressupostària per engegar la direcció general

disposarem l’any 2016 d’un pressupost de 2.828.715 euros. 

Tenim molta feina per endavant, senyores i senyors

diputats, molt reptes per recuperar el terreny perdut i fer que la

nostra llengua sigui el mitjà de comunicació habitual, viu i

dinàmic que té l’aspiració de ser. I no, no ho deim nosaltres,

açò, sinó que ho diuen les enquestes. Ha augmentat el nivell de

coneixement del català, és cert, però malauradament n’ha

baixat l’ús. Per intentar canviar aquesta tendència dedicarem la

major part del nostre pressupost, quasi 2 milions d’euros, a

atendre no només les necessitats de formació i de certificació

de coneixements, sinó sobretot a la dinamització i al foment de

l’ús. En concret, es preveuen 1.951.000 euros a capítol 4 per

poder complir amb el deure que tenim com a govern autonòmic

d’impulsar la normalització de la llengua catalana com a pròpia

de les Illes Balears en tots els àmbits i de garantir el seu ús com

a idioma oficial com explicita la Llei de normalització

lingüística.

Gairebé la meitat d’aquest pressupost, 814.000 euros,

s’invertirà en convenis de colAlaboració i ajudes per al

manteniment i difusió d’entitats i organismes que també fan

feina en i per a la llengua. Recuperarem per exemple la

convocatòria d’ajuts als mitjans de comunicació en català o la

colAlaboració amb entitats que treballen en el foment de l’ús de

la llengua catalana i colAlaborarem amb la Universitat amb qui

des del primer moment hem reprès unes relacions que mai no

s’haurien d’haver trencat.

Amb la Universitat de les Illes Balears anirem junts en la

realització de diferents projectes d’investigació i recerca

relacionats amb la llengua catalana, hi hem destinat 50.000

euros. 

Sense renunciar al lideratge que ha de tenir la Direcció

General de Política Lingüística cercarem la complicitat i la

feina conjunta amb altres organismes, així ho farem amb els

ajuntaments i els consells perquè cal sumar esforços i que les

campanyes o accions de promoció i foment arribin a més

usuaris, l’aportació que dedicarem a aquesta tasca de

coordinació i colAlaboració interinstitucional arriba als 220.000

euros.

L’altra gran actuació pressupostària prevista en aquests

capítols són els 800.000 euros que transferirem a l’IEB, antic

COFUC. Aquest és l’ens instrumental que depèn de la nostra

conselleria que ens ha de servir per organitzar cursos generals

i  e spec ífic s  de  l lengua , ges t ionar e ls  cen tre s

d’autoaprenentatge, editar materials i totes aquelles actuacions

que es considerin oportunes i necessàries, lligades especialment

a les demandes de formació. Cal destacar que per al 2016 es

preveu ampliar l’oferta cultural dels cursos atesa la demanda

creixent. Un dels propòsits més immediats és disposar una altra

vegada d’un centre d’autoaprenentatge, un CAL, al centre de

Palma; el cost de funcionament i manteniment d’un CAL

s’atraca als 50.000 euros. A part d’aquests -són prop de 2

milions d’euros- disposam també de 571.000 euros més a la

partida prevista a capítol 2, despesa corrent en béns i serveis.

Aquest pressupost servirà, entre altres projectes, perquè la

direcció general participi també de la celebració de l’Any Llull.

Entre d’altres accions, en aquest moment treballam en el

disseny de material commemoratiu per difondre i recordar el

paper cabdal que va tenir el mallorquí més universal en el

desenvolupament de la nostra llengua; pensam dedicar-hi

10.000 euros. També ens servirà per a l’obertura d’un punt

d’atenció de defensa dels drets lingüístics, per al qual hem

pressupostat 10.000 euros; consideram que els ciutadans han de

conèixer quins són aquests drets, i si s’incompleixen han de

saber on han d’acudir i què s’hi pot fer. 

Després d’anys d’oblit institucional, des de la Direcció

General de Política Lingüística hem tornat a convocar el

Consell Social de la llengua catalana, un òrgan de consulta i

d’assessorament lingüístic que ha de tenir un paper fonamental

en l’elaboració d’un pla d’actuacions prioritàries a curt i a mitjà
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termini; per fer front al cost del funcionament del ple per a la

comissió permanent i de les ponències hem previst una partida

de 13.000 euros. Una altra inversió fonamental que ha de servir

per determinar les campanyes de foment i de dinamització de

la llengua és l’exploració i la publicitació de l’enquesta

sociolingüística elaborada pel GRESIB; hi dedicarem 8.000

euros. Serà a partir de l’anàlisi d’aquestes dades que sabrem on

som exactament quant a l’ús de la llengua a les Illes Balears;

podrem saber, per exemple, quines polítiques són necessàries

per reforçar determinats sectors. També impulsarem i donarem

suport a l’edició de materials que han de contribuir a reforçar

el coneixement de la llengua als diferents sectors de la nostra

societat; es tracta de materials de formació, com ara

vocabularis específics, materials de foment de l’ús, llibres,

còmics o audiovisuals, noves tecnologies; a açò hi dedicarem

75.000 euros durant l’any vinent. 

Senyores i senyors diputats, aquestes són a grans trets les

intencions de la Direcció General de Política Lingüística per a

l’any 2016. Però a banda d’aquestes accions pressupostades no

oblidam que també treballam de manera coordinada o

conjuntament amb altres direccions generals per recuperar la

recepció dels canals de televisió en llengua catalana o per

modificar la Llei de funció pública, i especialment la

recuperació de la Llei de normalització lingüística. Com he dit

fa uns instants aquesta llei complirà trenta anys l’any que ve, i

ho celebrarem amb l’organització d’unes jornades d’anàlisi i de

debat sobre el camí recorregut fins ara i les necessitats de futur.

En resum, els acab de presentar un projecte d’actuacions

modest pressupostàriament, però ambiciós quant a objectius i

finalitats, però sobretot també necessari, necessari, senyores i

senyors diputats, perquè veníem del no-res, del forat del no-ser.

A les nostres illes hi ha hagut històricament molts

esportistes d’elit en diverses disciplines, noms de persones que

van associats a l’èxit esportiu i al de les Illes Balears. Hi ha

també a la nostra terra una certa i bona tradició de donar-los

suport institucional, tant pel que fa a la seva carrera esportiva

com en l’aspecte formatiu. Des del principi de la legislatura

hem parlat de la necessitat de lligar l’esport i l’educació en

valors, i hem parlat també d’aprofundir en un marc normatiu i

legislatiu que ho faci possible i que, en alguns casos, en millori

la situació. Ara, tot i les restriccions pressupostàries, insistesc,

a què ens veim obligats per tot el que hem anat dient al llarg

d’aquesta compareixença, tenim l’oportunitat de començar a

posar-ho en pràctica, i el pressupost que presentam per al 2016

n’és un exemple. 

El programa per a la promoció i el foment de l’esport de la

Direcció General d’Esports i Joventut tindrà un pressupost de

19.491.301 euros. Cal destacar que sense tenir en compte el

capítol 1 el pressupost és de 17.571.404 euros, dels quals

6.732.266 euros són despeses compromeses, el que representa

el 38%. 5.950.607 euros són per a despeses de funcionament,

el que representa el 34%. Per tant ens queden, de tot allò que

els he dit, 4.889.517 euros per a l’acció de govern, el 28% d’un

pressupost que podria semblar molt elevat però que, com ara

veuran, paga encara compromisos adquirits pels governs

anteriors. A grans trets el pressupost de la direcció general en

l’àrea d’esports incrementa en un 1,61% les seves

transferències corrents, que pugen a 11.241.997 euros. La

Fundació per a l’esport balear rep una transferència de

5.471.657 euros; s’ha de destacar que 2.400.000 euros

d’aquesta transferència són per a l’amortització de deute a curt

termini. El Consorci del velòdrom Palma Arena rep 1.600.000

euros, el Consorci esportiu de Ciutadella rep 63.100 euros, i el

Consorci del pavelló multifuncional de Maó rep 33.723 euros.

Això són xifres, i ara els especificaré a què dedicarem la

quantia que hem anomenat acció de govern.

Com no pot ser d’altra manera es fomentarà la participació

esportiva dels clubs i esportistes federats a través de les

diferents línies d’ajudes. La partida assignada als

desplaçaments entre illes és d’1.500.000 euros, el que

representa un increment de 200.000 euros respecte del

pressupost del 2015. Convé que sàpiguen que enguany, l’any

2015, el pressupost vigent contemplava una partida insuficient,

i tot coincidint amb el canvi de govern els doblers es van

esgotar el mes d’agost, i deixaven sense cobrir els viatges fins

al mes de desembre. Es tracta d’ajudes en espècie als

esportistes, a clubs esportius i a les seleccions autonòmiques de

les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los

el desplaçament entre illes per assistir a les competicions

oficials dels diferents calendaris federatius.

Pel que fa a famílies i institucions sense ànim de lucre la

partida serà d’1.500.000 euros, 52.000 euros menys que l’any

2015. Dins aquesta partida cal destacar que mantenim 600.000

euros per als equips que competeixen en categories nacionals,

450.000 euros per als esportistes destacats de les Illes Balears,

100.000 euros per al trasllat de material esportiu entre illes;

175.000 euros per als desplaçaments dels esportistes i els clubs

a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a

competicions oficials dels diferents calendaris federatius; i

25.000 euros per a ajudes a esportistes, als clubs esportius amb

equips d’esports individuals, per facilitar-los el desplaçament

a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a

competicions internacionals oficials. D’altra banda hem

eliminat una ajuda de 160.000 euros per a esdeveniments

esportius que la darrera legislatura només es va pressupostar

per a l’any 2015, en un clar acte d’electoralisme que no tenia

cap sentit ni aportava res al teixit esportiu de les nostres illes.

En canvi, i com a novetat, hem de ressenyar que hi haurà una

línia d’ajudes de 150.000 euros per a totes les federacions

esportives per a les despeses ordinàries i per a les despeses

derivades de les eleccions de les federacions de l’any 2016.

Finalment hi haurà una convocatòria d’ajudes de 914.517 euros

per pagar els tècnics que participen als programes de

tecnificació esportiva; açò són 85.483 euros menys respecte de

l’any 2015; aquesta reducció es justifica perquè s’eliminen els

programes de seguiment esportiu perquè des de la direcció

general es considera que s’han de reestructurar els programes

de seguiment per fer-los més eficients i perquè només algunes

federacions molt concretes en sortien beneficiades.

Senyores i senyors diputats, organitzarem les finals d’esport

escolar que se celebren a les quatre illes i que tindran un

pressupost total de 270.425 euros. A més a més una de les

novetats més importants és que hi haurà un partida de 100.000

euros dedicada als consells insulars per implantar de manera

coordinada amb la Direcció General d’Esports i Joventut un

programa per educar en valor a través de l’esport escolar; a

través d’una comissió tècnica amb representants de la direcció

general i dels diferents consells ja s’estan treballant els
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mecanismes concrets per implantar aquest programa, que se

centrarà en la lluita contra la violència a l’esport i en el foment

dels valors esportius, tals com la solidaritat, el joc net, la

tolerància, el respecte, la cooperació i el treball en equip.

Pel que fa a les transferències de capital de la direcció

general per a l’any 2016 baixen un 4,91% fins als 4.336.900

euros; d’aquests, 3.486.649 euros es transfereixen a la

Federació per a l’esport balear, 600.000 euros són per al

Consorci del velòdrom Palma Arena, 91.917 euros per al

Consorci esportiu de Ciutadella, i 158.334 euros per al

Consorci del pavelló multifuncional de Maó.

Senyores i senyors diputats, en començar aquest capítol

referit a la Direcció General d’Esports els he dit que una de les

obsessions que tenim és el benestar dels esportistes joves i de

les seves famílies. Per açò dins el pressupost del 2016 hem

consignat una de les inversions més importants per començar

a construir un nou edifici per a l’institut del Centre de

tecnificació esportiva de les Illes Balears al poliesportiu

Prínceps d’Espanya. Es tracta de millorar la qualitat educativa

dels alumne esportistes que segueixen els programes de

tecnificació. Hem elaborat un informe tècnic sobre l’estat de les

actuals instalAlacions de l’institut, que ara mateix són precàries

i insuficients. A més també serà necessari solucionar les

deficiències del recinte de la piscina coberta del poliesportiu i

reformar les grades de la pista d’atletisme, que també es

trobaven en un estat molt precari. Les inversions previstes per

fer aquestes actuacions són d’1.088.088 euros.

Senyores i senyors diputats, com saben, d’aquesta direcció

general depenen dues entitats, es tracta de la Fundació per

l’esport balear i el Consorci velòdrom Palma Arena. La

Fundació per a l’esport balear té, entre altres objectius, la

promoció i el desenvolupament de l’esport balear individual i

colAlectiu d’alt nivell i de tecnificació; a més desenvolupa les

eines per impartir la docència en el camp de l’esport, la

formació dels esportistes, i fomenta la investigació científica i

tècnica al servei d’aquests estudis. La fundació a més organitza

i desenvolupa els treballs per a l’assoliment del rendiment

esportiu a les Illes Balears, així com l’impuls de les àrees

relatives a la valoració de la condició biològica, funcional i

psicològica de l’esportista balear, i la gestió d’instalAlacions

esportives. De la mateixa manera promou la imatge esportiva

de les Illes Balears o dels seus esportistes. 

Del pressupost total de la fundació, de poc més de 6,5

milions d’euros, concretament 6.558.109 euros, hi ha un total

de 3.502.382 euros que estan destinats íntegrament al pagament

d’interessos i capital de préstecs subscrits per la fundació. Açò

implica tenir compromès un 53,4% dels ingressos totals

previstos per al 2016. En el capítol 3, de despeses financeres,

hi ha previst un pagament dels interessos del préstec per a la

construcció de l’aparcament del Palma Arena amb un valor de

12.181 euros, interessos del crèdit per a les obres del centre

d’alt rendiment de tennis de Manacor per un total de 118.011

euros. En el capítol 5, de transferències corrents, hi ha previst

el pagament d’interessos del préstec per a la construcció del

velòdrom, amb un total de 80.278 euros. En el capítol 7, de

transferències de capital, hi ha el pagament de la quota anual,

el capital del préstec, per la construcció del Palma Arena,

l’import del qual és de 2.729.412 euros. En el capítol 9,

variació de passius financers, hi ha l’amortització del capital

del préstec de la construcció de l’aparcament per un valor de

562.500 euros. Tal vegada val la pena fer una parada i una

reflexió per poder pair les xifres que els acab d’explicar. Estam

pagant encara, i la pagarem durant molts anys, la hipoteca i els

interessos de la construcció del Palma Arena; amb aquesta

motxilla tan feixuga hem hagut d’assumir la gestió de la

Fundació per l’esport balear, i tot i així fer uns pressupostos

acceptables.

El Consorci del velòdrom Palma Arena compta per a

l’exercici 2016 amb un pressupost de 5.800.464 euros, dels

quals 1.600.000 euros són transferits per la Direcció General

d’Esports, destinats a cobrir despeses de personal i

manteniment de l’edifici, conservació, instalAlacions elèctriques

i electròniques, climatització, tractament d’aigua, ascensors,

comunicacions, aparells contra incendis, seguretat i neteja, i es

destinen 1.600.000 euros. Hi ha un increment de 50.000 euros

que permetrà que el consorci assumeixi la gestió del control

d’accessos del Palma Arena, fins ara coberta per la Secretaria

General, quan el responsable del control d’accessos és el Palma

Arena. A part rep una aportació de 600.000 euros per cobrir les

inversions associades al funcionament operatiu de l’edifici,

capítol 6 del pressupost del consorci, de forma que se segueixin

adequant la infraestructura i les instalAlacions del complex;

aquest concepte engloba un seguit d’actuacions de reparació i

millora de l’edifici.

Senyores i senyors diputats, dins la Direcció General

d’Esports hi ha inclòs el Servei de Joventut. La filosofia del

Govern és la de donar eines a les persones joves perquè puguin

llaurar el seu futur amb totes les garanties; a banda de

proporcionar-los educació obligatòria i tot el que l’envolta,

pensam que és l’època juvenil quan les persones es formen com

a ciutadans, i pensam que els joves de les Illes Balears han de

tenir al seu abast les eines organitzatives necessàries perquè

puguin començar a tenir consciència de pertànyer a un

colAlectiu, perquè siguin capaços de gestionar correctament els

seus interessos. Com en altres aspectes que tenen a veure amb

els drets de la ciutadania, venim de quatre anys en què les

polítiques de joventut han quedat laminades, reduïdes al no-res,

perquè no se’ls ha dotat de pressupost necessari. L’exemple

més fefaent del que els estic explicant és l’eliminació del

Consell de la Joventut. El Govern ha solucionat aquesta

qüestió, el Consell de la Joventut tornarà a ser una eina

fonamental per als joves de les Illes Balears.

El pressupost que el Govern destinarà l’any 2016 a les

polítiques de joventut és de 2.705.777 euros. Açò suposa un

augment del 23,44% respecte del dedicat el 2015, és a dir,

513.873 euros més. Tot i que aquest increment sembla molt

important en un context de contenció econòmica que els estic

explicant, cal dir que el pressupost destinat a joventut havia

minvat en els darrers anys de manera considerable, al passar

dels 4.884.560 euros del 2010 als 2.191.904 euros del 2015,

més d’un 55% menys en quatre anys, fet que va reduir de forma

exponencial el marge del Govern per dur a terme actuacions en

favor del colAlectiu. Del pressupost destinat a joventut per al

2016 cal destacar els aspectes següents: d’una banda augmenta

en 408.069 euros, el 28,17%, el pressupost destinat al

funcionament ordinari de l’Institut Balear de la Joventut; els

recursos que s’hi destinaven fins ara no cobrien ni tan sols les
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despeses de personal de l’entitat. A més a més s’han

d’escometre diverses reformes a les instalAlacions juvenils que

gestiona l’IB-Jove per tal de garantir als usuaris la qualitat del

servei i la seguretat de les dependències que ofereix als infants

i al jovent. 

D’altra banda, com els acab de dir, es preveu la recuperació

del Consell de la Joventut de les Illes Balears, amb un cost de

45.500 euros; l’opció de recuperar el Consell de la Joventut a

través de la figura de l’òrgan colAlegiat és més econòmica que

la de l’organisme autònom, el qual suposava per a la CAIB un

cost anual d’uns 120.000 euros; amb tot, aquesta opció de

l’òrgan colAlegiat no representa en cap cas una manca

d’independència, i com no podia ser d’altra manera el decret de

creació del nou consell està essent sotmès a un procés

participatiu obert.

En tercer lloc s’han pressupostat 100.000 euros per a la

recuperació de les línies de subvencions que es van suprimir el

2011 i que permetin mantenir el teixit associatiu en aquest

àmbit. Les subvencions que es posaran en marxa tendran com

a objectiu revitalitzar aquest teixit per vehicular la participació

de les persones joves i facilitar-los el desenvolupament

d’activitats adequades a les seves necessitats. Finalment s’ha

reajustat a la baixa el pressupost global del Servei de Joventut

pel que fa als capítols 1, despeses de personal, i 2, despeses

corrents, per tal de neutralitzar els increments que es duen a

terme a la resta de capítols.

L’Ib-Jove, tal com els he comentat, veurà incrementat el seu

pressupost gràcies a una millora en la transferència de la CAIB

de 408.069 euros, però també en part per la recuperació de

programes com els camps de treball i el programa de cursos

d’idiomes a l’estranger per a menors d’edat. També s’ha de

destacar que el programa Carnet Jove rep el seu finançament de

123.500 euros per part dels bancs amb què té conveni, La

Caixa i BMN. D’aquesta forma el pressupost total de

l’organisme serà de 2.859.948 euros, un 19% més que l’any

anterior. D’aquesta recuperació al pressupost en podem

destacar que es donarà més estabilitat a l’entitat, ja que la

transferència de la CAIB no cobria ni les despeses de personal.

Es treballarà una millora tecnològica i d’accessibilitat

desenvolupant la presència a les xarxes socials i creant un nou

portal web de joventut atractiu per a aquest colAlectiu. Es

destinaran 100.000 euros al manteniment i la millora de les

instalAlacions juvenils, a determinar en acabar de fer les

valoracions pertinents. També es reestructurarà per intentar

allargar la temporada d’obertura de l’alberg de La Victòria. 

Es podran dotar programes que durant aquests darrers anys

comptaven amb personal però no tenien pressupost assignat o

que aquest era tan baix que no donava un mínim d’operativitat

als professionals. Destacam que Art Jove passa de 0 a 80.000

euros, recuperant així certàmens eliminats com arts visuals i

d’altres minimitzats; es tracta, com saben, de promoure i donar

a conèixer els joves artistes de les Illes Balears; és un concurs

que té com a característica principal que els premis són en

espècie, és a dir, en material o donant-los l’oportunitat de fer un

projecte. És una activitat cultural que genera més cultura.

Participació, formació i activitats passa de 38.050 euros a

100.000 euros, on es pretén recuperar els camps de treball per

a joves els quals, com tants altres programes, també van ser

eliminats el 2012.

L’Observatori de la Joventut passa de 0 a 20.000 euros, per

tal de recuperar la tasca d’investigació que marca la Llei de

joventut. Infojove passa de 8.210 euros a 70.000 euros, el que

fa ver un referent europeu en matèria d’informació juvenil

durant vint anys es va destruir durant aquesta darrera

legislatura. Ara començam a reconstruir aquest programa i

l’adaptam a la nova realitat. Com veuen, aquest govern tornarà

a fer política de joventut, no tenim por a una joventut formada

i organitzada, no tenim por que amb el seu sentit crític ens

interpelAlin, ens obliguin a donar-los respostes; per açò, sempre

dins la contenció pressupostària a què ens veiem obligats, hem

estat capaços d’abastir un programa d’actuacions que, sens

dubte, només són el començament i que ens comprometem a

millorar en els pròxims exercicis.

Ja els he dit, senyores i senyors diputats, que hi ha moltes

maneres de gestionar un pressupost, és clar que, com diu la

dita, com més sucre més dolç, però el nostre Govern, aquesta

conselleria vol diferenciar-se de l’administració que ens ha

precedit i aconseguir una eficiència absoluta a l’hora d’invertir

i de gastar els doblers dels ciutadans. Sabem que a la ciutadania

li costa molt pagar els seus impostos i treballam per retornar-

los-els en forma de bona gestió i millors serveis.

I ja acab, sé que és una mica tard, però permeti’m que faci

una breu referència a l’empresa pública que més pressupost

se’n du de la nostra conselleria, és IB3. Des del dia que vam

assumir el càrrec, el redreçament institucional d’IB3 ha estat la

gran prioritat d’aquesta consellera; els tràmits parlamentaris no

han estat tan ràpids com hauria estat necessari i ara ens trobam

en una situació d’interinatge que s’allarga massa en el temps,

l’elecció del nou director general i amb aquest tota la cúpula

directiva és una necessitat per a l’ens. És una necessitat apartar

IB3 del debat polític, els mitjans públics de ràdio i televisió de

les Illes Balears només haurien de ser notícia a les planes de

crítica de televisió dels diaris i no a les planes de política.

Des d’aquí reiter, una vegada més, el respecte pel mitjà i

pels seus treballadors, tant pels que són interns com pels que

treballen en els diferents contractes i subcontractes, tant pels

que fan informatius com per aquells que fan els programes,

entenc que es troben sota la lupa permanent i sota la pressió

exercida tant des de dins com des de fora de l’ens, és una

situació desagradable que no hauria de continuar ni un minut

més.

Tot i que demà serà el director general, en funcions, qui els

explicarà en aquest mateix escenari els comptes de l’ens per a

l’any que ve, els faré cinc cèntims de quins són els criteris amb

els quals es treballa. Des del primer dia del seu mandat, aquest

govern ha posat les persones davant, ja els ho he dit moltes

vegades, ha hagut de fer front a una emergència social que no

va ser entesa ni atesa pel Govern que ens va precedir, i aquest

és el context en què hem hagut de tancar els comptes, tots els

comptes, senyores i senyors diputats, uns comptes que són

socials, que ajuden la ciutadania a autorescatar-se, que la posa

en el centre de totes les polítiques que fem. L’esforç d’IB3,

davant aquesta davallada dels ingressos, es fa de manera

solidària, per atendre la sanitat i l’educació amb els recursos,
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perquè IB3 és un servei públic també, i la millor manera de

demostrar-ho és cedir una part del seu pressupost, perquè la

societat pugui disposar de més doblers i mitjans, en general, per

a les seves necessitats vitals.

Vist el context, vist que tenim un sostre que no podem

ultrapassar, ens hem vist obligats a rebaixar el pressupost

d’IB3. Així, per al 2016, IB3 disposarà de 28.600.000 euros,

als quals s‘ha de sumar la previsió d1 milió addicional en

ingressos propis. Aquesta xifra, senyores i senyors diputats, no

és cap declaració d’intencions, de cap manera el Govern aspira

a tenir una televisió pública amb aquest públic, es tracta, com

els acab de dir, d’un fet circumstancial el qual no ha de servir

per a més que per esperonar-nos a millorar el finançament d’un

servei públic que consideram necessari, imprescindible per a

les Illes.

Sabem, ja ho he dit, que això provoca incertesa i

incomoditat als treballadors, també a les empreses del sector

audiovisual el qual veuen en l’ens la gran màquina que ha de

fer girar i créixer tota una indústria. Amb tot, pensam que el

2016 no serà un mal any per a IB3, l’imminent canvi de la llei

que permetrà l’elecció del nou director general ha de servir per

donar una empenta a la trajectòria dels nostres canals de ràdio

i televisió. IB3 haurà d’acomplir el mandat de la llei, haurà de

ser el servei públic que els ciutadans reclamam, a la vegada que

fa un gir i orienta el seu model cap a un mitjà modern, propi del

segle XXI. I com he dit fa un instant, haurà de ser tractat com

a un mitjà de comunicació, no com a un instrument polític en

mans del Govern de torn.

El canvi de la llei preveu també mesures de transparència a

l’hora de contractar. La transparència, com saben vostès, és la

millor vacuna contra el malbaratament. En cap cas, els

reajustaments han d’afectar les audiències, nosaltres ho veiem

des d’un altre punt de vista que no és altra que la nova situació

ha de servir per potenciar la producció en qualitat i quantitat.

Des de la gerència es treballa perquè la reducció del

pressupost no afecti els treballadors ni els que formen part

directament de l’empresa pública, ni els que són contractats o

subcontractats. De la mateixa manera, s’ajusta moltíssim per

evitar també reduir la inversió en producció pròpia, és a dir, la

que fan les ja citades empreses del sector audiovisual de les

Illes Balears.

Ens toca a tots remar en la mateixa direcció, la que ha de fer

de l’ens un autèntic servei públic. No podem allargassar els

terminis de manera artificial al Parlament, s’ha d’aprovar el

canvi de normativa, s’ha d’elegir la nova cúpula i s’han de

deixar treballar els professionals.

Senyores i senyors diputats, acabam ja l’exposició dels

pressuposts de la Conselleria de Participació, Transparència i

Cultura per al 2016, com es poden imaginar aquests comptes

que els acab d’explicar no són els que haurien de ser si ens

trobàssim en condicions normals; si el finançament que rebem

de l’Estat fos just i equitatiu respecte de les comunitats

autònomes amb un PIB molt inferior al nostre, per exemple;

aquest mal finançament ens impedeix millorar com voldríem

els serveis públics i no ens ajuda gens a crear ocupació. En cap

cas presentaríem aquests comptes, senyores i senyors diputats,

si el partit que ens ha precedit en el Govern hagués fet el

mateix que ja hem fet nosaltres des que hi vam accedir:

reclamar del Govern de l’Estat el que ens pertoca, no per ser

més que la resta, sinó per estar al mateix nivell, per poder oferir

els mateixos serveis amb les mateixes condicions que reben

ciutadans nascuts a comunitats autònomes que contribueixen

menys que la nostra a crear riquesa a tot l’Estat.

No, no volem ser més que ningú, però tampoc no volem ser

menys! Amb tot, sabem que amb aquests comptes podem

marcar diferències, podem fer política, podem fer moltes de les

accions de govern que els ciutadans esperen de nosaltres. La

sola presència d’algunes actuacions ja demostren que volem

treballar per fer una administració més participativa i

transparent on la corrupció sigui una pràctica impossible;

demostren que volem que la cultura sigui el dret de la

ciutadania, que els nostres artistes i creadors tenguin visibilitat;

demostren que els volem ajudar a créixer; demostren que

apostam fort per retornar la dignitat a la nostra llengua, per

posar-la al lloc on li correspon i que mai no hauria d’haver

perdut; demostren aquests comptes, senyores i senyors diputats,

que volem que els nostres esportistes despuntin en les

competicions de més alt nivell, però que volem que la seva

excelAlència vagi acompanyada d’una formació en valors, i

demostren també que creiem en el paper fonamental dels joves

a l’hora d’ajudar a conformar i a consolidar la nostra societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió

de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els

grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes

o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si

volen una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Molt bé, per tal de formular preguntes o observacions, tot

seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris.

La Sra. Consellera pot contestar globalment totes les

preguntes o observacions formulades o bé contestar

individualment.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Ho farem globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula

l’Hble. Sr. Santiago Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, vull donar-li

la benvinguda a aquesta comissió a vostè, Sra. Consellera, com

també al seu equip que l’acompanya.
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Realment crec que estaria motivat poder demanar els 45

minuts, després d’una exposició d’una hora i quart gairebé,

però també és d’agrair..., que lògicament no la demanam per

temes de temps i perquè tot queda escrit en el Diari de

Sessions, però també és d’agrair que la compareixença que

vostè ha fet, a part de tenir una part de literatura com té

qualsevol discurs polític o compareixença que un fa, doncs

també ha anat al detall, i açò és important perquè aquesta

conselleria és nova, sempre que hi ha un canvi de Govern sol

ocórrer que sempre es canvien algunes coses, però aquí, a més

a més, és que tenim una conselleria nova. Doncs vagi per

endavant aquest agraïment de davallar al detall el qual queda

escrit, ja l’analitzarem lògicament perquè hi ha moltes partides

en detall.

El que nosaltres veiem en aquest sentit d’aquesta nova

conselleria, si bé, com vostè ha dit ara i també crec que ha dit

avui, com també vaig llegir al Diari de Sessions del dia que va

comparèixer, crec que era el dia 7 d’octubre, que hi ha tot un

seguit de temes que tots els grups polítics que formen part

d’aquest parlament doncs segur que hi estan d’acord, i jo crec

que és així, el tema de la participació, la transparència, l’ètica

també, jo crec que també és important, aquesta conselleria

també es podria haver anomenat participació, transparència,

ètica i cultura, jo crec que, a més, crec recordar que havia fet

esment a la compareixença anterior a un tema d’un codi ètic

dels alts càrrecs, etc., avui no l’ha esmentat, no sé és una cosa

que tira endavant o no tira endavant, també en els pressuposts

del 2016, sé que l’altra vegada era una compareixença de

quatre anys de legislatura, però clar és un debat que també ha

estat en el Parlament, en els plenaris amb el tema dels

nomenaments d’alts càrrecs prou debatut i amb el tema, més

que la vàlua, el tema de l’ètica, els ciutadans ens demanen,

lògicament, aquesta transparència. Aquesta participació, que

està clar que s’ha de veure com es fa, i també el tema ètic. I en

aquest cas, doncs bé, supòs que també continua endavant, crec

que no l’ha anomenat, també l’exposició ha estat prou llarga

que potser que no ho hagi apuntat.

A partir d’aquí, quant a la Direcció General de Participació

i Transparència, amb el fons crec que el que ha dit vostè, crec

que tots hi estam d’acord, hem viscut èpoques, no tan sols a la

nostra comunitat autònoma, ni culpa del Partit Popular, que

segur que ha fet coses malament, però també altres comunitats

autònomes i altres bandes, ajuntaments, etc., crec que en aquest

sentit ho hem de mirar d’una manera global. El problema és

que, més que problema en aquesta conselleria el que veurem,

en aquest sentit, cap on avança serà quan tenguin els plans, el

portal de participació, la llei de transparència i bon govern cap

on van. La idea trob que ha de ser així, jo he estat president del

Consell Insular de Menorca i durant aquests quatre anys

anteriors lògicament el que s’ha intentat i el que percebia de la

població i de la gent que et venia a veure i del que la gent et

demandava precisament era açò, i jo crec que al final en

aquests quatre anys s’han fet passes importants en aquest sentit,

segur que no són suficients.

I a partir d’aquí crec que els èxits d’aquesta conselleria en

aquest sentit, que crec que és el més destacable o l’impuls que

més es vol donar, i així ho va reflectir vostè a la compareixença

de dia 7 d’octubre, que bàsicament va ser del que va parlar, no

va entrar en temes, així com avui ha entrat al detall, temes

d’esports, de cultura i de joventut, doncs bé, crec que hem de

veure fins on podem arribar.

Però també li dic que no s’oblidi del tema de l’ètica, crec

que els governants con la mujer del César... no només s’ha de

ser honrat, sinó també ho hem de semblar. I aquí de vegades, és

cert, i ha passat amb el tema, ho torn a reiterar, d’alts càrrecs,

que a un moment determinat una persona pot tenir un

currículum molt bo, però tal vegada no ser ètic i és el que el

ciutadà no veu clar, fins i tot formacions o grups polítics de

dins aquest Parlament.

Ha dit també, ho va dir també el dia de la compareixença de

dia 7 d’octubre, emprant, en aquell moment ho va dir amb unes

paraules que era..., avui no sé on ho trobaria, però l’altre dia ho

va dir: emprar la cultura com a una eina... o estratègia també

turística. I jo crec que també aquí l’esport crec que és important

i m’ha semblat, no ho sé, tal vegada no és aquesta línia, però

m’ha semblat que la línia que ha esmentat que han anulAlat de

160.000 euros, que en fan una altra de 150.000, lògicament,

ajudar a les federacions esportives, es troben necessitades i

lògicament és bo; però també és bo i sobretot en els consells

insulars els quals probablement tenen menys recursos que el

Govern balear, doncs també, de la mateixa manera que diu

d’utilitzar la cultura com a una eina turística o per aprofitar per

fer també turisme, jo crec que l’esport també és important. I a

partir d’aquí doncs es tracta de parlar-ho també amb els

consells insulars i supòs que tindrà en un futur aquesta

demanda, perquè hi ha una sèrie d’esdeveniments que es

consideren importants als quals tal vegada no s’hi pot arribar.

En el tema de la participació, clar, jo sé que fa poc que

governen, fa escassament van passar els cent dies, fa quatre

mesos, etc., però és important, perquè ha esmentat, per

exemple, el Consell de la Joventut, doncs miren de fer-ho

participatiu, com fer-ho, i ha dit que en aquest sentit ja el

posaven en marxa. És cert que els pressuposts és difícil també,

des de l’inici d’aquest mandat, que haguessin pogut ser

participatius, però clar, veiem un seguit d’actuacions per part

del Govern de les Illes Balears, d’una manera transversal, com

vostè diu, que no van o no es fan amb aquesta ja participació.

A partir d’aquí, som conscient del que li dic que amb els mesos

que duen probablement encetar segons quins tipus de

procediment és difícil, però crec que aquí també s’ha

d’analitzar el que es fa en aquest sentit, fins on arriba la

participació.

Vostè parlava d’un tema actiu i d’un tema passiu, el sistema

actiu que una persona pugui optar a tenir tota la informació, i

després, d’una altra manera, passiu, fins i tot poder arribar a

controlar l’acció de govern. Doncs açò tracta que totes les

conselleries lògicament davallin al detall i el tema participatiu

a veure com es, i ho dic, senzillament, perquè el tema de la llei,

per exemple, d’IB3, -faig una valoració un poc global del que

em sembla que li he de dir, i no entr al detall perquè ja li he dit

abans que ho analitzarem i ja mirarem temes d’esmenes

parcials-, però, per exemple, el tema d’IB3, clar, es constitueix

el Consell Audiovisual el qual, si no vaig equivocat, està

constituït per 15 associacions, entitats, etc., en aquest moment

el que a nosaltres ens arriba és que ja hi ha..., bé, que no es fa

amb prou consens, que es diu a uns a uns altres no, etc.; vull dir
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que d’on parteix, com hem de partir per arribar a la societat que

vegi realment aquesta participació?

Quan diem també temes d’IB3, que davalla el pressupost,

jo, la veritat, és que IB3 sempre l’he concebuda com a una eina

de vertebració de la nostra comunitat autònoma, probablement

som de les comunitats autònomes que menys vertebrada està,

probablement també perquè som illes i ens separa la mar,

inicialment la davallada de pressupost no ens agrada. I (...)

aquí, avui el matí hem fet la ponència de la modificació de la

llei que es vol fer, que vostè diu que sí que açò és molt

important i que hem de començar per aquí, però realment el

que fa aquest govern és una llei que va aprovar i quan exerceix

el Govern i li toca aplicar-la, la modifica i l’adapta a una

majoria que pugui tenir.

Amb açò què vull dir? Estan legitimats per fer-ho?

Lògicament sí tenen la majoria, però què vull dir? De cara als

ciutadans realment el que fem és que, o li posaré un exemple,

d’aquí quatre anys hi ha un govern, sigui el que sigui, nosaltres,

el mateix govern que hi ha ara, el que sigui, té una majoria

només de 30, o pot assolir majories qualificades només de 30,

perquè sap que l’altra part no (...), barata una llei i li posen

aquella majoria. Açò tampoc la ciutadania crec que no ho

entén, açò és un poc el que es fa ara.

I crec que, a més, en aquest sentit d’IB3, el sector

audiovisual, supòs que li ha arribat lògicament, nosaltres també

ens hem reunit, i està lògicament preocupat.

A partir d’aquí i com que el temps, no ho sé, és molt breu,

deu minuts, dir-li que el que nosaltres veiem d’aquesta

conselleria és que la gran diferència lògicament, principalment

és la Direcció General de Política Lingüística, vostè ho ha dit

i és així...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Vaig acabant. En el tema de la resta de direccions generals

uns quants recursos més com bé ha comentat, perquè pugen els

impostos i tenen una despesa corrent envoltant d’uns 150

milions d’euros més, doncs els dóna per fer més.

Però bàsicament es fa..., és una continuïtat, no tan sols de

l’equip..., perdó, del Govern anterior, sinó també podríem anar,

diguem, a l’anterior, perquè hi ha determinats temes que els

objectius lògicament són comuns.

El que nosaltres no veiem, i amb açò acabaré, era si hi havia

la necessitat de crear aquesta conselleria de Participació,

Transparència i Cultura o si senzillament, i no ho enfoqui com

a una crítica ferotge que li faig, però açò senzillament és una

conselleria quota per la diversificació de formacions polítiques

que donen suport al Govern. Ho dic perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Acab tot d’una, Sra. Presidenta. ...estava englobat

pràcticament tot en altres conselleries, i en aquest sentit parla

d’eficiència, però en aquest sentit probablement el que es fa és

incrementar la despesa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

l’Hble. Sr. Salvador Aguilera per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera i tot el seu

equip, moltíssimes gràcies. Ja el portaveu del PP ha avançat

que realment ha donat una quantitat molt infinita de dades, i

també ha fet crítiques molt clares a la gestió que va fer el PP.

Jo voldré comentar-li un parell de coses, després al final faré,

potser, alguna qüestió.

Des del principi la seva conselleria, reestructuració no (...),

participació, transparència, política lingüística, esports, cultura,

IB3... Realment es fa molt complicat, m’imagín, gestionar tot

això, aquest volum, diversitat i, bé, l’esforç. Però comentem

concretament que nosaltres estem molt contents directament

amb la Direcció General de Participació i Transparència. Com

vostè sap des del nostre grup parlamentari Podem tenir molt

clar que la participació de la ciutadania, i vostè ja ha donat uns

comentaris, programes, quantitats, per realment que el dret a

l’accés a la informació, la transparència, que nosaltres també és

un element que entenem com a element fonamental en la nova

política, d’acord?, en l’accés a la informació, són dos elements

importants, no?, un portal que sigui accessible. A nosaltres

sobretot ens agradaria que realment tinguéssim una

administració del segle XXI amb aquesta simplificació

administrativa. No pot ser que patim aquesta burocràcia,

especialment en una comunitat on hi ha ajuntaments, consells,

govern, diferents illes, i amb el que suposa de maldecap per a

moltíssima gent. Per tant jo penso que hi ha la finestreta única,

aquesta finestreta única que realment..., imaginem altres

comunitats com la catalana o la madrilenya, realment a nivell

d’aquest punt han fet un esforç i, bé, nosaltres tenim moltíssima

feina. Realment volem encoratjar-la i que el pròxim any es

dediquin molt menys elements. I sobretot m’ha agradat aquest

canvi radical de funcionament de l’administració. Jo penso que

la ciutadania (...) i en aquest món de la política el nostre grup

és un element més d’aquest canvi de la societat.

Més elements, dins ja de la Direcció General de Cultura.

Tenim molt clar que la cultura és un element fonamental. Jo sóc

docent i aquí tenim alguns companys que a més són docents, i

entenem que la cultura, la joventut, l’esport han estat un

element que hem patit durant aquests quatre anys, que sabem

que s’ha de dedicar un esforç molt important a les noves

generacions a través de l’educació, de la cultura, de l’esport, i

ha de ser realment -després comentaré algun element- un...,

hem de vetllar i apostar realment per ells. L’encoratgem

realment i, bé, dins aquesta reestructuració que té la seva

conselleria hi ha moltíssima feina, no? Arxius, biblioteques,
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museus...; fer tot això accessible a qualsevol personal, a

qualsevol ciutadà, i especialment a aquelles persones que no

tenen recursos, i la nostra illa té un patrimoni cultural, històric,

Menorca talaiòtica, Eivissa Patrimoni de la cultura..., etc., etc.,

etc. Per tant aquí no vull entrar en més detall i sabem

perfectament que s’ha de fer una inversió. Per tant l’animem

perquè..., per a nosaltres aquests pressupostos pateixen

retallades, vostè ho ha reconegut, i sincerament si volem

dignificar la cultura i fer-la present en la nostra societat és un

element que hem de fer una inversió, no una despesa, igual que

en educació i sanitat, però que realment la cultura ha estat

maltractada durant moltíssims d’anys. El consell de la cultura,

no?

Ens agrada escoltar llei de fosses, memòria històrica, acords

pel canvi, no?, aquí tenim una empenta molt important per part

del nostre grup parlamentari i d’altres company, realment

pensem que és una quantitat ínfima, realment molt ínfima per

a tota la feina que hi ha, però anem a poc a poc, d’acord?

Vostè ha parlat de la indústria cultural, i aquí sincerament

tenim molt clar que si apostem per professionals, ja sigui que

treballin, -i ja enllaço amb l’última part d’IB3, després faig un

salt-, una producció pròpia, que realment hi hagi una aposta per

part d’IB3 a l’hora de fer uns continguts que puguin ser

sobretot portats fora de les nostres illes, que puguin anar a la

península, i ja sobretot una internalització, és a dir, pensem que

és fonamental que es dediquin doblers a una promoció, que es

contractin més persones, concretament per... -a veure si em

surt..., ara no em sortirà- Film Commission de les Illes Balears,

Film Commission. Vostè ho ha dit, una única persona hi hem

de dedicar. I sobretot ens preocupa una mica, o molt, per dir-ho

així, una mica no, molt, sincerament, que la retallada a IB3

suposi, o la reducció pràcticament de més d’1 milió d’euros, si

no ho recordo malament..., no, perdó, de quasi 2 milions

d’euros, que això pugui afectar més de 100 treballadors que

puguin anar a feines a un sector turístic -tornem al monocultiu-,

amb una precarització, que hagin d’exiliar-se, i per tant això

ens preocupa moltíssim. Estem parlant moltes vegades a les

diferents comissions, en el ple, d’intentar apostar per la

innovació, per la investigació, per les noves tecnologies, per la

creació de continguts, l’audiovisual és un element que tenim les

Illes com a elements on podem rodar diferents sèries,

programes, etc., etc. Per tant pensem que és un element

fonamental.

Més coses. Ens alegrem també que tinguem una altra

vegada una direcció general de política lingüística. Sabem que

hi ha molta feina, com ja ha comentat abans, perquè la llengua

pròpia de les nostres illes tengui realment una empenta, edició

material, consens social, idò a poc a poc, i que realment amb

l’ajuda dels ajuntaments o els consells realment aquesta política

pugui tenir el lloc que li pertoca.

Els esports, esports versus educació en valors. De veritat ho

volem veure, de veritat ho volem veure, i faig present... -no

tenim la nostra companya de Gent per Formentera, però tenim

aquí els companys de Menorca i d’Eivissa- el patiment o les

dificultats econòmiques perquè els nostres esportistes puguin

venir a competir aquí, puguin anar a competir a la península, i

ja no parlo d’anar fora a competir a alt nivell, d’acord?; és un

element que pensem que s’ha de fer un gran esforç i veure que

això no és només..., de la seva conselleria, sinó que és un

element que aquí parlem de la tarifa plana, realment a veure si

podem entre tots els partits polítics arribar a veure que ja no

són només els esportistes, i enllaço també amb la difusió de

l’obra dels diferents artistes, i l’aposta realment a Eivissa i a

Formentera no arriba en cultura. És a dir, aquí a Palma tenen

teatres, o a Menorca tenen una tradició cultural, però a Eivissa

patim una mancança perquè és inviable, per desgràcia, per a

moltíssimes petites o no tan petites companyies o artistes que

puguin anar a compartir la seva cultura, es fa inviable perquè

econòmicament no poden pagar la barbaritat de doblers a l’hora

de llogar una sala pertinent, el tema del transport, etc., etc. Per

tant pensem que com vostè ha comentat el circuit, no?, sobretot

d’aquelles petites companyies i artistes, apostar; si no la difusió

i la cultura no arribarà a moltes illes.

No puc evitar..., sincerament, quan he escoltat les xifres que

vostè ha donat sobre el Palma Arena des del nostre grup

parlamentari, com es pot imaginar, i en altres..., justament ahir,

amb la presència de la consellera, vàrem recordar, com a

herències del passat, recordar l’endeutament de quasi 9.000

milions per a desgràcia de tots els ciutadans, veiem que no

podem, un Palma Arena que triplica un pressupost i que tornem

a tenir un pagament, uns compromisos que sincerament com a

ciutadà, com a polític i representant de molta gent, sincerament,

se me cae la cara de vergüenza -(...) en castellano.

I sobretot, ja per acabar, volem animar-la sobre tot el que

hem comentat. La indústria cinematogràfica, audiovisual,

pensem que realment allí hem de fer un esforç per intentar

exportar la nostra producció. Sabem i hem d’apostar per la

formació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, vagi acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Vostè ha parlat d’apostar en les diferents direccions per la

formació dels professionals, i entenem perfectament que hem

d’apostar per això. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca no hi és.

Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta, si em permet... La Sra. Campomar m’ha

demanat que disculpi la seva assistència perquè ha hagut de

marxar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Sra. Maria

Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Gràcies,

consellera, per venir a explicar-nos amb tot el seu equip els

pressuposts per al 2016. Jo li dic que no entraré a preguntes

molt concretes; hem vengut a escoltar, que de fet hi ha molta

informació, és molta informació en poc temps i és mala de

digerir, però, com dic, no entraré a moltes preguntes concretes,

ja farem les esmenes pertinents que trobem oportunes, però sí

que voldria fer un parell de matisos sobre el que ha dit.

La importància de la digitalització dels documents per

agilitar i conservar la informació i l’accés tant de

l’administració com a l’administració creim que és molt

important. El tema del voluntariat, que també ha dit que farien

un pla de voluntariat, ens agradaria saber si es té en compte

qualque tipus d’assegurança mentre les persones facin el

voluntariat; no sé de què és exactament, però moltes vegades es

troben amb la problemàtica que els voluntaris després, si els

passa res, no hi estan.

El tema de la cultura, com ha dit, respecte i difusió de la

nostra cultura és bàsic, potenciar els audiovisuals, les

produccions, i facilitar la feina ajudaria molt a la sostenibilitat

dels nostres espais i la difusió de la nostra cultura arreu del

món. El tema del patrimoni, de fer-ne difusió, igual que amb la

cultura, ens alegram de sentir que l’obren les portes a museus

i teatres de grans i petits, perquè això fomenta la cultura i no

només és el que volem, sinó que ho hem de saber fer i apropar-

la a la gent. Veim que amb les mancances econòmiques que hi

ha, hi ha d’haver molta imaginació i la seva conselleria és una

de les que n’haurà de tenir més.

Simfònica de Palma, mantenir el pressupost; creim que s’ha

de fer molta de feina, sobretot per promoure la difusió i moure-

ho a les diferents illes. 

Institut d’Estudis Baleàrics, també ajudes a municipis per

a edicions també trobam que és important perquè els municipis

solien tenir ajudes per poder fer segons quins tipus d’edicions.

Aquí ha dit que hi haurà, quan ha parlat de l’Institut d’Estudis

Baleàrics, cursos de català, uns 800.000 euros; i després, quan

hem parlat de política lingüística, que també enhorabona per

tornar a posar la direcció general, ha parlat d’1.900.000 euros

també per a cursos; és a dir, seran 2.700.000 euros, entenc, per

a cursos de català? Bé, després m’ho aclareix, si pot ser.

Allò del foment per les interilles i crear aquest... d’arts

escèniques per conèixer els espectacles i la cultura, bona acció,

que és molt important fer feina en el tema de Les Rondaies,

molt important, perquè és molt nostre, com podríem dir, i és

una llàstima que tots aquests valors es puguin perdre.

L'Institut Ramon Llull, creim que la difusió que es pot fer

des del Ramon Llull és molt important i s'hi ha de fer molta

feina.

Tema d'esports, a la compareixença ja ens va dir ..., bé,

supòs que ha augmentat la dotació de desplaçaments perquè hi

havia complicacions per al 2015 per poder-los pagar perquè

s'havien acabat les ajudes, supòs que s'ha augmentat i després

també per al tema d'agilitar els tràmits per tornar donar les

subvencions als tècnics de les federacions que també és un

tema del qual vàrem parlar a la compareixença, supòs que es

podrà agilitar perquè es pugui fer amb més rapidesa.

Del jovent, exacte, pensar en ells. I hi ha un tema que no he

entès bé. Fundació Teatre del Mar, aquesta legislatura passada

es va aturar de donar subvenció, crec que és privat, si em diu

que vostès hi prenen part i, per tant, és semipúblic, és així, però

sé que a la legislatura anterior altres teatres municipals varen

demanar al Govern poder formar part, que el Govern pogués

formar part dels patronats, perquè d'aquesta manera podrien

tenir una subvenció, no sé si en aquest cas hem dit de 30.000

euros, podria ajudar molt els teatres a poder fer moltes coses.

Per tant, m'agradaria que m'aclarís aquest tema i, si és així, si

en els teatres que sé que varen demanar al Govern poder ser

patrons de les seves fundacions i poder accedir a aquestes

ajudes, si els podrem dir que també ho solAlicitin i tendran

ajudes de 30.000 euros.

Res més a dir, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara, pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també, Sra.

Consellera, a vostè i a tot el seu equip per l'exposició del

pressupost. Com vostè sap, jo les darreres setmanes ja m'he

interessat per saber quines eren les prioritats de la seva

conselleria, de diverses direccions generals i també del

pressupost i, per tant, em don per ben informat, i per tant també

el meu grup parlamentari, de l'estructura del pressupost de la

seva conselleria i, per tant, no faré cap comentari ni pregunta.

Només em vull disculpar perquè me n'hauré d'anar, de fet

em sembla que ja l'he perdut, però intentaré agafar l'últim avió

cap a Menorca, i bé, em sap greu, espero aconseguir-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells i sort. Pel Grup Parlamentari

Mixt, té la paraula l'Hble. Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, gracias por su

comparecencia, igual que a todo su equipo. Yo también seré

breve.

En primer lugar, ciertamente tenemos muy buenos

deportistas y me gustaría que se hiciera mucho más hincapié en

fomentar el deporte y estos buenos deportistas. En los centros

educativos hasta ahora hemos tenido, y muy bien, muchos

programas sobre reciclaje, sobre el cuidado del medio

ambiente, pero sinceramente no hemos tenido nada sobre el

deporte, y nos gustaría que se pudiera fomentar a nivel de los
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centros educativos y con los jóvenes el deporte, que se hicieran

proyectos para esto.

Nos gustaría mucho que la música se fomentará también en

los centros educativos, estaría muy bien que se cogieran grupos

musicales y que se hicieran proyectos para que en las plazas y

en las calles estos grupos musicales tuvieran la oportunidad de

tocar, también la oportunidad de ir a los centros educativos

para promocionar la música.

También nos gustaría ... conocer, porque me parece que ha

comentado que había aumentado el presupuesto para los viajes,

para los clubes deportivos, pero quisiera saber a partir de qué

nivel se puede acceder a esas subvenciones, porque sé que hay

muchos clubes que las piden pero se las deniegan.

También le pregunto si el Teatro Principal de Inca está

contento con el presupuesto que se le ha dado.

En cuanto a la sección de Transparencia, aquí hace una

semana o una semana y media se aprobó una proposición no de

ley de Ciudadanos para ver si me mejoraba el portal de

transparencia; resulta que en cuanto a la administración

instrumental no hay nada. En cuanto al SOIB, a la ATIB y a las

empresa públicas, consorcios y fundaciones, no encontramos la

documentación sobre el número de cargos de libre designación,

con sueldos, funciones y la delimitación de esa plaza, o sea qué

funciones tiene esas plaza y qué currículum tiene la persona

que la está ocupando.

Y también aprobamos que cada cuatro meses se publicaran

los gastos, tanto de la administración instrumental, como de las

consellerias.

Y nos gustaría también si en ese portal de transparencia si

pudiera haber un acceso nada más abrir la CAIB, que estaría

muy bien, porque a veces el ciudadano abre CAIB, pero no

sabe que hay una nueva conselleria y entonces no sabe cómo

acceder a esos datos.

Y también nos gustaría si, por favor, pudiera agilizarse la

renovación de la información para que efectivamente el

ciudadano pueda participar para el buen gobierno de la

comunidad.

Y bueno, lo del voluntariado, que me ha llamado la

atención, si nos podría explicar un poquito el tipo de

voluntariado.

También ha hablado usted de las Rondaies, a mi me

gustaría que las Rondaies sí se publicaran y se dieran a los

colegios, por favor que no se publicaran en catalán estándar,

sino que se publicaran en la lengua en que se escribió, para que

los niños conozcan las modalidades.

Y también comentarle, cuando se editen libros o folletos

para los colegios, que se ajuste mucho el presupuesto porque,

sinceramente, en los colegios tenemos cajas y cajas de libros

editados y de folletos editados por la comunidad autónoma,

pero desde hace años, no de esta legislatura, de la anterior y la

anterior, y que no sabemos qué hacer con ellos, porque es que

ya ni los niños los quieren. Entonces yo le recomendaría que

hiciera más publicaciones digitales y más interactivas para que

los niños pudieran interactuar con la información. Así com

también todos los programas para la educación, tanto de

música, que le he expuesto, que vengan grupos a tocar en los

colegios, o sobre el deporte, que todo sea muy interactivo, que

no solamente sean charlas o que el grupo toque o que venga el

deportista a hablar, sino que sean cosas muy interactivas.

Y creo que ya está todo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Damià Borràs, per un temps

de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Bona nit, Sra. Consellera. Fa un

moment em passava pel cap el títol d’una novelAla que segur

que vostè coneix, d’un escriptor que segur que és del seu gust,

Jaume Cabrer, i que es diu Ara que no ens escolta ningú, però

crec que hem vingut a fer feina i per tant em permetrà que faci

la meva exposició.

Vostè és experta en aquestes coses, però m’agradaria

demanar-li, curiositat personal, com s’hi sent vivint en aquest

derelicte moral que és Palma Arena? És el derelicte moral del

“matisme”, vostè m’agradaria que m’expliqués com s’hi sent

entre les restes d’aquest naufragi de la política cultural del

nostre país, les filagarses de la política lingüística, de tota la

derrota que signifiquen aquells anys d’antipolítica cultural a

nivell de política lingüística, d’antipolítica esportiva i tot. De

política en contra dels joves, no puc dir dels joves, sinó en

contra dels joves, que és encara més greu. I també una altra

curiositat que tenc, és que m’agradaria saber si en alguna

cambra o en algun “futumbu” del Palma Arena ha trobat una

escala de collir figues, una escala de collir figues.

El Sr. Bauzá, en el seus actes polítics utilitzava una escala

de collir figues, amb un munt de sobrassades penjades i açò

simbolitzava “lo nostro”, la nostra cultura, la nostra identitat.

Segur que la trobarà per un recambró, vull dir que açò era el

que durant quatre anys ha estat la identitat d’aquest país, unes

sobrassades penjades d’una escala de collir de figues.

Si IB3, els periodistes d’IB3 fessin una enquesta

possiblement en el carrer i demanessin qui va ser la seva la

darrera..., la seva antecessora a la Conselleria de Cultura, en

l’interregne de la Sra. Riera que té al seu costat, possiblement

ningú li ho sabria dir, i si demanessin un sol acte de política

cultural del Govern Bauzá, possiblement ningú li ho sabria dir.

A més, si li demanen per la consellera d’Educació tothom ho

sabrà, segur que sí. I si li demanen per la política lingüística

tothom ho sabrà, ara, evidentment, millor que parlem de

política lingüística, però a l’hora que és igual vindria “sa

Moma” i seria prou delicat.

Però si demanessin qui va ser el seu antecessor a la

Conselleria d’Esports, tampoc no li ho sabria dir ningú. I si li

demanéssim per política d’esports dels darrers quatre anys,

possiblement l’únic que recordaria algú són grans
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esdeveniments culturals, a major glòria de la promoció turística

o a major glòria del producte turístic, que està molt bé, però era

l’únic interès que tenia el Govern per fer política cultural.

I ja no parlem de si demanam qui era el responsable de

Joventut o una sola política de joventut. Perquè només em ve

a la memòria un fet que té a veure amb la joventut del nostre

país, que era una campanya que va fer el SOIB, el Servei

d’Ocupació de les Illes Balears, a favor que els nostres joves

poguessin trobar feina a l’estranger. És l’únic acte que conec,

però que ilAlustra clarament quina va ser la política: importam

mà d’obra no qualificada i enviam els joves més preparats a

fora, a l’estranger si pot ser. Així també es fa país, un país low

cost que diria l’economista Miquel Puig, però també es fa país.

Són maneres diferents de fer país.

Parlava vostè..., se n’ha parlat molt del Palma Arena, vostè

ha parlat... és un símbol el Palma Arena, és una alAlegoria d’una

època, i vostè ha parlat de 562.000 euros d’un aparcament,

supòs que es referia, vull que m’ho confirmi, a l’aparcament on

hi ha una cabina d’ascensor enmig d’un descampat, que no dur

enlloc, perquè no hi ha ni el forat de l’ascensor, és a dir que era

una altra metàfora d’aquest (...), és aquest aparcament, perquè

almanco si serveix per a alguna cosa, estarà bé, seran uns

doblers mínimament gastats en aquesta comunitat. Perquè si el

Palma Arena almanco funcionés, estigués l’obra ben feta,

només seria un malbaratament de doblers, però que a sobre les

bicicletes tenen dificultats per voltar-hi i la política cultura jo

crec que difícilment es pot fer d’una manera condreta en un

antre tan sinistre com aquell, crec que és un despropòsit de la

nostra comunitat.

Ha parlat també de..., clar, però mentre fèiem els grans

equipaments, abandonàvem l’esport base, l’esport del valor

cívic, l’esport dels joves i els joves tenien dificultats per poder-

se moure entre les nostres illes. I em sembla molt bé que facin

ara un esforç per renovar l’imprescindible Centre de

Tecnificació Esportiva, lligat amb la formació integral dels

joves, per tenir uns joves esportistes amb valors cívics. Massa

vegades hem vist avui esportistes d’elit que no són capaços de

comportar-se com a persones i crec que és important aquest

valor.

Vostè, per altra banda també s’ha parlat prou de Balears

Film Commission, vostè l’hereta de la conselleria, una Balears

Film Commission que fins ara només és comparable amb el

folklorisme botifler que vèiem a IB3. L’anterior responsable,

el Sr. Gómez, sempre ens parlava que si fèiem la Balears Film

Commission vindria a rodar a les Illes una pelAlícula Halle

Berry, el seu leitmotiv de per què necessitàvem la Balears Film

Commission. No va venir mai Halle Berry, almanco que jo

sàpiga, i evidentment, com a contrasentit, la indústria

audiovisual d’aquest país es mor de gana, es mor de riure,

mentre la situació es troba cada vegada més fotuda per ser un

sector que ha de ser estratègic del futur de la nostra comunitat.

En aquest sentit, per tant, jo crec que és positiu que la Balears

Film Commission agafi un altre vol i tirem cap aquí.

Museus i biblioteques, és important fer un esforç en museus

i biblioteques, conservar la nostra memòria és important, però

no podrem ser només contenidors de la nostra memòria com

fins ara han estat, sinó que hem de ser agents actius d’aquesta

construcció d’un país, d’una entitat i endemés d’una

vertebració d’aquest país, no només de la construcció, sinó de

la vertebració, perquè el país està per fer, i açò crec que vostè

ho compartirà, és de la mateixa illa que jo i a les illes menors

ho sabem millor que ningú, i el coneixement i la cultura, entenc

de cada illa, ha de viatjar, ha de viatjar a les altres illes; hem de

compartir, hem d’intercanviar, però a més també ha de viatjar

cap a l’exterior la nostra cultura i també allò que passa en el

món, les avantguardes, han de venir cap al nostre país.

Hem de vigilar especialment la capacitat de poder crear,

dels creadors, perquè només si som capaços de crear serem

capaços de tirar endavant aquesta construcció de país. I aquí li

faré un petit retret afectuós, quan parla de la Simfònica de les

Illes Balears, que esperem que torni ser Simfònica de les Illes

Balears i no més el que va ser a l’origen i ha estat aquests

quatre anys, que era Ciutat de Palma, vull dir que ara torni

recuperar el nom sencer, de fet almanco, Ciutat de Palma i

Simfònica de les Illes Balears, i per tant viatgi la música a les

illes. Però quan parla de la Simfònica, parla que programaran

obres, si pot ser, que no tenguin drets d’autor. Sé que les

estretors econòmiques són molt grans, però els creadors

musicals d’aquest país també mereixen un esforç de la

Simfònica; sé que estarien disposats que les seves obres es

representessin per un preu més simbòlic que no una altra cosa,

estan acostumats els músics a sonar en situació precària.

Ha parlat també i és molt important, de l’Institut d’Estudis

Baleàrics. A Menorca, vostè ho coneix bé, tenim l’Institut

Menorquí d’Estudis, l’ordre fa la cosa, no és igual "d’Estudis

Menorquins" que "Menorquí d'Estudis", no és el mateix

"d'Estudis Baleàrics" que "Baleàric d'Estudis", necessitam

estudiar la nostra realitat, el nostre passat, la nostra identitat,

però també necessitam que els nostres creadors, els

investigadors puguin estudiar el que passa al món, puguin

estudiar, evidentment que des d'aquí els nostres físics puguin

estudiar física quàntica, no només puguin estudiar els fenòmens

de la nostra comunitat. Per tant, és important, no només que

vetlli, Sra. Consellera, per allò que passa a la nostra comunitat,

sinó que tenguin oportunitat els nostres investigadors per estar

oberts al món.

En aquest sentit estic convençut que comparteix aquesta

opinió i, per tant, no hi insistiré més, perquè evidentment ser

qui som, construir un país no vol dir mirar-se el llombrígol, és

una cosa més ampla de mires que no contemplar-se el propi

melic o estar tancat com una escopinya, com deim a Menorca,

sinó estar més oberts.

Li diré que el país està per fer i sé que vostè no el vol low

cost, sé que vol un país com déu mana, de qualitat, com ens

mereixem els ciutadans i les ciutadanes i, en aquest sentit, IB3

supòs que té un paper fonamental a jugar. És cert que vivim

una situació estranyíssima, el Sr. Codony supòs que demà ens

explicarà la seva visió de les coses, em sembla bastant

surrealista que una persona que té data de caducitat tan propera,

ens pugui explicar polítiques de futur per a l'any que ve, però

l'obsolescència del Sr. Codony acompanya l'obsolescència

tècnica d'IB3, i és un problema que IB3 ha d'afrontar, perquè

si volem televisió de futur necessitam, no només millorar el seu

funcionament, sinó també millorar els instruments tècnics

d'IB3. Per fer pelAlícules de John Wayne ja n'hi ha prou amb la
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tecnologia que tenim, però si volem una televisió com cal,

necessitam millores tècniques i importants. Sé que els recursos

són escassos però és importantíssim.

A més, estic content del que ha parlat respecte dels

professionals d'IB3, si em permet maltractar El Cantar del Mío

Cid li diré que serien uns bons professionals si no tinguessin

senyor, si no tinguessin senyor, si tinguessin respecte i els

deixessin fer feina, serien uns bons professionals.

Li explicaré una anècdota de fa uns dies a Menorca ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d'anar acabant.

EL SR. BORRÁS I BARBER:

Aniré acabant, Sra. Presidenta. Simplement una anècdota:

mentre s'estava discutint sobre la quota lletera havien estat

enviats els periodistes d'IB3 a entrevistar pagesos sobre els

problemes que podia causa d'estrès el canvi d'hora a les vaques,

ells estaven parlat del problema dramàtic de la quota lletera.

De política lingüística, Sra. Presidenta, no en parlaré, és

molt tard, li resumiria en una cançó, però si el director de

Cultura, que és un bon amic meu, estic segur que no m'ho

perdonaria mai en la vida, perquè desafín molt, però és una

cançó que vostè coneix bé, que és la "Cançó del cansat" de

l'enyorat d'Ovidi Montllor, i crec que si tots ens aprenem

aquesta cançó ja crec que en tendrem prou.

I finalment, transparència, cultura de transparència i

transparència en la cultura són dos elements fonamentals que

van lligats i que no poden viure per separat. Vostè ha viscut i

nosaltres hem viscut la cara B, som aquí per ajudar-la a escriure

la cara A, estic segur que ho aconseguirem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs.

Contesta ara la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA, I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Moltes gràcies a tots per la paciència, sé que he estat molt

específica a l'hora d'explicar els pressuposts. Teníem la

necessitat de fer-ho, justament perquè som una conselleria, ja

ho he dit abans, nova, i a la vegada formada per diferents

sectors que podrien semblar allunyats entre si, no? Com deia

abans una persona a fora, abans d'entrar a la sala, deia: "portau

molt de temps preparant aquestes intervencions i teniu tot el

dret a allargar-vos tant com vulgueu si us fa ilAlusió explicar-

ho", i aquesta és una de les coses que ens ha passat, que som un

equip que duim quatre mesos treballant junts i treballant molt

dur, molt durament, i teníem moltes ganes d'explicar en què

hem estat treballant aquests quatre mesos i en què volem

treballar durant l'any que ve i amb quins pressuposts ho farem.

Per tant, us deman disculpes, perquè probablement sí que ens

hem allargat.

Ara intentaré respondre una mica en global, perquè tots

vostès han fet intervencions que poden resultar profitoses per

a aquest equip, perquè en realitat hem vingut aquí a

intercanviar opinions, que és una de les coses que més ens

agraden.

Sr. Tadeo, vostè ha començat la seva intervenció parlant del

codi ètic, és cert, a la meva intervenció d'abans, a la intervenció

passada, vam parlar d'açò, que hi treballaven a la conselleria i

que era una de les principals fites, i el codi ètic s'està treballant.

De fet, no l'hem anomenat perquè no implica un pressupost per

a l'any que ve, però ja li puc anunciar que dia 12 hi ha una

trobada entre els alts càrrecs del Govern i experts en codi ètic

perquè puguem continuar elaborant-lo i, a la vegada, serà un

codi ètic participatiu. Els alts càrrecs del Govern ens adonarem

del que significa elaborar un codi ètic, del que implica assumir-

lo, per tant, sí al codi ètic i sí que continuam treballant en açò,

evidentment volem que sigui una de les nostres senyes

d'identitat, i té raó vostè quan fa aquesta reflexió i diu que els

ciutadans ens demanen comportaments ètic a tots els nivells i

els polítics que empram doblers públics hem de donar exemple

en aquest sentit. Per tant, treballam en açò, que diria aquell.

Sobre el tema del Portal de participació i del Consell de la

Joventut i tot açò, si es fa de manera participativa. S'hi fa ja, és

una de les coses que vam dir l'altra vegada també i de fet

treballam en açò. Probablement, com vostè també ha assumit,

fer els pressuposts del 2016 ens venia molt just, per tant és un

compromís també fer que una part dels pressuposts estiguin

treballats de manera participativa, i sí té raó en açò.

Bé, sobre el Consell de la Joventut li deia, les diferents

administracions hi treballen en açò.

I sobre aquests 160.000 euros per a aquests esdeveniments

esportius especials que hem dit que no posarem en els

pressuposts de l'any que ve, jo li he dit que no arribaven a totes

les administracions, no a totes les federacions que tocaven, no,

ho hem interpretat nosaltres com un acte, com un fet electoral,

es van posar només dins els pressuposts de l'any 2015. En

canvi, torn reiterar que hi haurà una línia d'ajudes de 150.000

euros que sí que aniran a totes les federacions, i com que

parlam d'esports i de doblers públics i de poca disponibilitat

pressupostària, el que hem de fer és intentar treure el màxim

rendiment possible dels doblers que tenim i per tant destinarem

aquests doblers a les federacions.

A la vegada també destinarem 59.000 euros a donar suport

als consells insulars en l'organització d'aquests esdeveniments

esportius.

I sí que és cert que el turisme i l'esport tenen a veure, i amb

açò enllaçaré una mica amb el que deia el Sr. Borràs per al

tema del Palma Arena, si m'ho permet, és a dir, el Palma Arena

sí que és ver que és una taca negra en la història de les nostres

Illes Balears, per exemple amb el que val ara pagar un any i

mig de Palma Arena podríem construir aquest institut de

tecnificació, on els alumnes es troben en unes condicions prou

lamentables, però sí que li he de dir, per exemple, que el Palma
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Arena sí que s'utilitza com a element d'ajuntar turisme i esport;

és a dir, al Palma Arena venen equips esportius, equips ciclistes

d'arreu d'Europa a utilitzar les nostres instalAlacions.

Probablement, aquest aspecte sí que s'empra, s'hauria pogut fer

un velòdrom igual, amb les mateixes característiques, amb la

meitat de la meitat de la meitat del que costa aquest. Però aquí

ho enllaç amb el tema aquest del turisme i l'esport, que sí que

és cert és una de les vies a explotar i, de fet, l'explotam.

Sr. Aguilera, de Podem, moltes gràcies per totes les seves

bones paraules, compartim moltes coses. En aquest tema de

l'administració sense papers, és cert, cada vegada hauríem de

tendir més a açò. Açò, com dirien, és una mena de canvi de xip

que necessitam tots, tant els administradors, l'administració i els

administrats, i cregui’m que treballam durament en açò, però

cregui’m també que és un esforç molt, molt, molt important, és

un esforç que hem de fer totes les administracions a la vegada,

però durant... m’imagín que durant molt de temps, que tots

siguem conscients que es pot viure sense papers, quan això

passi serà tot molt més àgil i l’Administració serà molt més

eficient i per tant..., però nosaltres no deixarem de fer passes,

he dit a la meva intervenció que ja hem trobat algunes coses

començades de tema de simplificació administrativa, l’estam

fent, l’esforç de simplificació administrativa, juntament amb la

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic.

Ja li dic que no és un canvi que es pugui fer d’un dia per

l’altre, hem començat a fer-ho, hem tingut ja reunions i fins i tot

reunions on no només hi han anat tècnics, sinó que des de la

part de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

hem convidat alts càrrecs, és a dir, aquesta consellera ha assistit

a una jornada informativa per part del director general de

Desenvolupament Tecnològic per explicar a la consellera la

política de com ha d funcionar això. Per tant, sí que hi estam

damunt, costa, però és un horitzó ideal al qual hauríem

d’arribar en poc temps.

En el tema que parlava del tema dels accessos als museus,

als arxius i tot açò, hi ha programes educatius que són per a

totes les edats a tots els centres i sí que és veritat que en els

museus hem de canviar una mica el discurs, hem de fer més

assequibles els museus, no han de ser aquests grans contenidors

on fins i tot a vegades hi fa por entrar perquè... a vegades fins

i tot els edificis imposen una mica i per tant, hem de mirar la

manera com el ciutadà trenqui aquesta por, entri als museus i li

expliquem una història, un relat que normalment sol ser el

nostre propi relat com a poble i per tant, bé, es donen a

conèixer allà colAleccions i elements que a vegades tenim una

mica allunyats.

El tema d’IB3, el tema de... això ja és una resposta quasi

per a tots, tothom està preocupat per IB3, sobretot pel tema de

la producció pròpia perquè quan parlam d’IB3, de retallar, de

producció pròpia, sabem que hi ha llocs de feina en joc i és

molt delicat. Per tant, li torn repetir el que he dit al principi,

aquesta consellera és molt, molt conscient que no podem jugar

amb IB3, no podem jugar-hi de cap manera, és conscient també

que aquest pressupost és molt limitat i que haurem de fer mans

i mànegues per evitar que hi hagi més drames dels que

probablement són els necessaris. És a dir, la nostra prioritat és

preservar els llocs de feina, la nostra prioritat és continuar

ajudant les productores audiovisuals perquè continuïn

treballant, perquè puguin fer projectes, com vostè diu,

exportables perquè talent aquí n’hi ha molt, hi ha molt de talent

i a més a més és absolutament exportable, és a dir, un producte

fet a les Illes Balears, un producte audiovisual es pot veure a

qualsevol altra banda del món. Per tant, hi estam molt darrere,

som molt conscients d’açò.

També som conscients que ens hem trobat uns calaixos

buits, vostè també supòs que açò ho sap i bé, ja li dic que el

tema aquest ens preocupa molt.

El tema de la llei de fosses, com sap, la llei està ja en tràmit

parlamentari, per tant serà qüestió de poques setmanes, de pocs

mesos que entri en funcionament, vostè troba que són pocs

doblers que hi dedicam, bé, com que l’aplicació de la llei serà

gradual, és a dir, primer s’hauran de fer un estudis, s’hauran de

dignificar els llocs on hi ha persones enterrades, és a dir, serà

una feina gradual que anirem fent per donar dignitat i per... fins

i tot algunes fosses sabem del cert que no es podran exhumar,

s’haurà de recuperar aquell mapa que es va fer fa no sé quant...

hi ha una certa feina a fer, que no ens aturem, és a dir, a partir

que la llei estigui aprovada s’anirà fent aquesta feina i anirem

dignificant i facilitant a les famílies que tenen persones

enterrades no saben on, facilitar-los aquests llocs perquè, com

a mínim, puguin saber on són aquestes persones.

Continuam... amb totes les propostes que ens han fet les

senyores i senyors diputats..., la Sra. Diputada d’El Pi ha fet un

bon repàs també a tot el que hem dit, moltes gràcies per totes

les seves aportacions que són també bones, pels seus

comentaris, li agraïm que estigui contenta pel tema de la posada

en marxa de la Direcció General de Política Lingüística que era

una necessitat dels ciutadans de les Illes Balears, crec que ens

ho devem a nosaltres mateixos com a ciutadans de les Illes

Balears.

Em demanava vostè pel tema dels voluntaris, de les

assegurances per als voluntaris i tot açò, l’article 11 de la Llei

del voluntarietat de les Illes Balears estableix com un dret de

les persones voluntàries estar assegurades pels riscos a què

poden estar exposats quan fan el seu treball com a voluntari i

en aquesta assegurança hi ha d’haver incloses les possibles

responsabilitats civils a tercers. Per tant, és una cosa que està

absolutament regulada.

Vostè em deia que s’havia deixat de pagar al Teatre del

Mar, no és ben bé així, durant aquesta passada legislatura, bé

durant aquest any 2015 el Govern ha pagat els 30.000 que

corresponen al Teatre del Mar, el Teatre del Mar rep 30.000

euros de l’ajuntament, 30.000 del Govern i 30.000 del consell,

vostè ja ho sap, havia passat que en una primera opció el

Govern només n’havia posat 20.000, però fa una parell de

setmanes ho vàrem arreglar, vàrem fer aquesta transferència i

ja estam igualats, és a dir, li hem transferit els doblers que està

al conveni.

Al Teatre del Mar nosaltres el consideram teatre singular en

si mateix perquè està funcionant com un motor creador de

teatre, del teatre independent, és a dir, és com... l’ensenya del

teatre independent de les Illes Balears i, per tant, pensam que

ha de tenir un tractament especial pel que representa de

màquina que fa funcionar un sector que d’altra banda també,
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igual que he dit amb el sector audiovisual, és un sector molt

potent, el sector del teatre de les Illes Balears, l’escena de les

Illes Balears és absolutament exportable i açò ho hem vist

aquests mesos que hem anat a unes quantes fires de teatre dins

de les Illes i fora de les Illes i tenim aquests productes que són

absolutament exportables i com li he dit a través de l’IEB;

l’única, l’única coseta que ens falta és saber vendre’ns bé, i per

açò establirem aquests cursos perquè les companyies a banda

de saber crear sàpiguen vendre bé els productes que

produeixen.

Sobre el tema de tecnificació, em demanava, no?, a les

modificacions de la nova convocatòria... proposam que el

pagament de la subvenció s’efectuï mitjançant una bestreta

inicial del 75% del doblers que s'hauria de pagar a les persones

que treballen en tecnificació, d’aquesta manera podem agilitar

el procés perquè som conscients que les retribucions del

personal tècnic esportiu depenen molt d’aquestes subvencions

que nosaltres els donam. Per tant, si nosaltres retardam aquestes

subvencions ells no cobren les nòmines i aquesta és una

situació que moltes vegades es fa insostenible. Som conscients

d’això. A la vegada estam estructurant, hem estructurat ja, els

criteris per concedir aquestes subvencions i es tendran molt en

compte els resultats esportius d’aquest programa a l’hora de

continuar concedint aquestes subvencions. 

Teníem un dubte amb el tema de les aportacions als cursos

del català, probablement jo no m’he expressat bé a la meva

primera intervenció. Els cursos de català, els 800.000 euros,

són els que la Direcció General de Política Lingüística

transfereix a l’IEB per fer aquests cursos de català, d’acord?

Són una part dels 1.951.000 euros que la Direcció General de

Política Lingüística té per fer aquestes actuacions.

També li he de dir que gràcies, supòs, que el Govern ha

anunciat i ha començat a tramitar ja el canvi de la Llei de

funció pública, han augmentat molt les demandes de cursos de

català, és a dir, és una de les coses de les quals estam més

contents. Els ciutadans de les Illes Balears, els aspirants a ser

funcionaris públics de les Illes Balears, estan interessats a

conèixer la nostra llengua i això és un dels aspectes que trobam

molt positiu, vull dir, estam absolutament contents.

Les Rondaies, ja he dit abans que entre les inversions de

l’IEB hi ha un potent sistema informàtic per poder continuar

editant l’obra completa de mossèn Alcover, digitalitzar-la i fer-

la més accessible a través de la direcció general, és a dir, i... bé,

Les Rondaies estan escrites en la llengua que estan escrites i la

veritat és que estan escrites i són Les Rondaies de mossèn

Alcover, si no fos així, estaríem parlant d’una altra cosa. 

Josep Castells no hi és. Li agraesc que no m’hagi posat en

un "tris". Sra. Olga Ballester, és cert que treballam en el tema

d’esports i educació, educació en valors, ho deia també el Sr.

Borràs, a vegades estam acostumats a veure a les grades dels

estadis de futbol o de bàsquet comportaments que no ens

agraden gens, dels pares, a vegades els avis, els concos, els

entrenadors, els àrbitres, els mateixos esportistes, per tant

aquesta és una de les coses que em sembla que quan vàrem ja

a fer la primera compareixença en tema d’esports ja en vàrem

parlar, és una de les obsessions de la Direcció General

d’Esports fer aquest programa d’educació en valors. Per tant,

volem que la gent ho sàpiga. Ens preguntava els doblers que hi

aportaríem i tot açò i de les aportacions que feim, són 100.000

euros d’aportacions, 50.000 al Consell de Mallorca, 20.000 al

Consell de Menorca, 20.000 a Eivissa i 10.000 a Formentera.

Respecte del voluntariat, també era una pregunta que ens

feia, abans consideràvem el voluntariat com de serveis socials,

però anam una mica més enllà, és més transversal i per açò s’ha

convocat el Fòrum del Voluntariat, que d’aquí a poques

setmanes es reunirà, per poder adreçar-se a totes les entitats que

es dediquen a l’àmbit del voluntariat a tots els àmbits, des de

l’educació, la sanitat, els serveis socials, ...

El tema de la transparència de què vostè parlava, del sector

instrumental, mai en cap administració autonòmica no s’ha

penjat aquesta informació que vostè demana que es pengi, val?

Fins ara des que nosaltres hem assumit el càrrec hem penjat els

currículums dels alts càrrecs, etc.. açò que vostè ens demana

amb tant de detall dels caps de servei i tot açò no s’havia fet

mai, és una feina farragosa, s’han començat a publicar dades

genèriques. En principi el tema de la transparència no és

tampoc prémer un botó i dir ahir no érem transparents i avui ho

som, és a dir, la transparència és un sector que, com he dit

abans, no té una volta enrere, però s’ha de començar a fer, s’ha

d’anar fent i es treballa. Una de les nostres demandes, en aquest

cas, és de falta, fins i tot, de recursos humans per fer tot açò.

Quan en el Consell de Govern els dic als meus companys que

la transparència és cara em miren amb mala cara...

(Algunes rialles)

... la Sra. Riera ho sap que és molt cara la transparència perquè

s’han de fer moltes inversions i hi ha molta feina a fer. Per tant,

hi estam treballant, senyora, estam treballant i... bé, la

transparència l’anirem practicant a poc a poc.

Sr. Borràs, m’agrada molt la seva intervenció literària,

compartim, veig que compartim afinitats, aficions i, fins i tot,

l’ofici d’escriure, per tant, a vostè sí que li agraden les

metàfores i ha començat parlant del Palma Arena, nosaltres

quan ens varen dir que la nostra conselleria seria en el Palma

Arena ho vàrem considerar una metàfora guapa i vàrem dir,

això és justícia poètica... 

(Algunes rialles)

... i ho hem dit als quatre vents, és a dir, que la Conselleria de

Participació, Transparència, Cultura, Esports, Joventut tengui

la seu en el Palma Arena és perfecte, és a dir, jugarem, li

donarem la volta a aquest calcetí brut, a veure si el netejam. Per

tant, a vegades també la dignitat no hi és només en el lloc sinó

que també està en les persones i en les actituds de les persones

a l’hora de fer feina. Nosaltres des del primer dia ens hem

proposat açò justament, revestir-ho d’una dignitat que

probablement no té. Ja li dic que encara que sembli mentida

esportivament s’empra, el velòdrom s’empra. Ja li he dit també

que estam gastant massa doblers, li torn a repetir que el tema de

l’institut ens preocupa molt, molt, molt des del dia que vàrem

arribar, des del dia que el vàrem poder visitar i pensar que en

un any i mig del que pagam del Palma Arena tendríem un

institut en bones condicions on els nostres esportistes que

després duen el nom de les nostres illes arreu del món podrien
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estar en condicions de dignitat, ens fa molt de mal, ens crema

la sang. 

Em demanava si havíem trobat sobrassades penjades per

allà, sobrassades no, algun maniquí, alguna cosa sí amagada per

allà dins, però ja li dic, és una qüestió de saber-ho dur amb

esportivitat, mai més ben dit. Per tant, nosaltres pensam això,

que el lloc no fa la cosa, que la Conselleria de Partipació,

Transparència i Cultura podria estar en un altre lloc millor, en

un altre indret probablement més cèntric, més agradable, però

nosaltres continuam treballant amb la mateixa força, amb la

mateixa empenta, amb les mateixes ganes que sempre i, per

tant, m’agraden molt aquests jocs literaris i dialèctics per

acabar aquesta compareixença que, bé, es fa un poc llarga i em

sap greu. 

Probablement vostè també tenia un avió, no? Bé.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, el Grup

Parlamentari Popular, per cinc minuts. No? El Grup

Parlamentari Podem Illes Balears? No. MÉS per Mallorca i

MÉS per Menorca no hi són. El Pi? Sí?

La Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Un minut, seré molt breu. Del tema del

Teatre de la Mar amb 90.000 euros crec que hi hauria molts de

teatres que serien motors creadors de teatre independent, també

li he de dir. Per tant, li continuo dient, si hi ha la convidada de

qualque teatre a formar part del Patronat perquè les fundacions

avui en dia estan molt malament, la llei t’exigeix que no pots

passar-te per poder mantenir una fundació. Per tant, en podem

parlar més endavant. Només aquest tema. 

I el tema dels cursos de català, tampoc no vull ara

l’explicació, però un dia sí que m’agradaria me la fes, com que

des d’Educació en els CEPA cursos d’adults es fan,

m’agradaria saber a veure quin tipus de cursos són els que

s’imparteixen en aquest sentit perquè no ho sé, però ja li dic és

una pregunta que em pot contestar després. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt,

la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, moltes gràcies, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per acabar el Grup

Parlamentari Socialista, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, menys d’un minut. Parlava vostè de mossèn Alcover, jo

me n’aniré fins Es Migjorn. Vostè ha parlat de mossèn Alcover

jo me n’aniré fins Es Migjorn de Francesc d’Albranca. Vostè

ha parlat també d’aquest tema pel pressupost, vostè segur que

coneix aquells versos que diuen: “els brins es tornen espigues,

les espigues donen grans, els grans es tornen farina i la farina

bon blat”.

Estic segur que amb els pocs brins que té vostè serà capaç

de fer un pa que millori l’aliment cultural i cívic del nostre país.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara té la contrarèplica la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Bé, moltes gràcies a tots. Això dels cursos de català en

parlarem. Gràcies per haver aguantat l’explicació, però em

sembla que valia la pena i que en continuarem parlant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. És una pena que sigui

aquesta compareixença la darrera, com ens sap moltíssim de

greu a nosaltres també, però tal vegada és que hauríem de

canviar i no fer quatre compareixences en un mateix dia perquè

això no sé si s’aguanta.

Moltíssimes gràcies a la consellera i a tot l’equip. 

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència de la

consellera i dels seus acompanyants.

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