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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyors i senyores diputades. Continuam.

Debat 4 de totalitat, agrupació de la secció 13, Conselleria

d’Educació i Universitat, amb les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció

13, Conselleria d’Educació i Universitat, esmena 9123. E08,

Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals, 9124. F02, Fundació Conservatori de Música i Dansa

de les Illes Balears, 9125 i 9126. F13, Fundació Escola

Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 9127. C07,

Consorci Foment d’Infraestructures Universitàries, 9128. C15,

Agència de Qualitat Universitària 9129.

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Conseller, bones tardes ja. Aquest dinar ha estat un èxit

presidenta, que demà sigui igual.

Conseller, sentirem debats i intervencions, aquí on

l’oposició pot ser que pegui directament al Govern, perquè s’ha

emprat la postura que atacar el Govern és bo de fer i dir que el

que fa el Govern està mal fet, és el més normal. Jo no conseller,

jo valor el seu esforç. Vostè ha fet un pressupost en matèria

educativa que puja un 5,34%. Vostè ha fet un pressupost que

puja 40 milions d’euros i això s’ha de reconèixer. I en

contrapartida li he de posar que també el pressupost de 2014-

2015 pujava un 4,15% en relació al de  l’any 2014, i això no es

va reconèixer en aquesta cambra, es va aprofitar per pegar al

Govern per tot aquí on venia bé. 

I a l’hora de fer feina en els pressupost i perquè és el primer

pressupost i és el primer pic que feim feina en aquesta cambra,

vaig mirar com havíem de fer les esmenes i com havíem de fer

les intervencions, i hi vaig fer feina. I em va agradar a les

comissions sentir comentaris d’altres companys del Parlament,

que per la manera, pel modus actuandi que hagi pogut tenir,

deien “iniciativa, més feina”, i jo em vaig quedar un poc

preocupat perquè vaig dir vatua el món, en feina encara no n’he

trobat cap mai que em segueixi i podria ser que ara aquí n’hi

hagués de més feiners. Per què deien això ells? Ells deien això

perquè jo vaig dir: presentam les mateixes esmenes,

exactament, les mateixes que les que es varen presentar fa un

any. Bé, si presentes les mateixes de fa un any, no fas feina per

tenir noves iniciatives, però sí, i ho volia fer i segueix pensant

amb el mateix, que està ben fet.

I un pic que vaig haver presentat les esmenes, vaig mirar

què deia cada partit polític en el seu programa electoral i també

era digne d’estudi. I després encara vaig anar més enllà i vaig

mirar quines intervencions s’havien fet l’any passat tal dia com

el que tocava debatre els pressuposts en matèria d’educació, si

cert és que l’any passat era Educació i Cultura i enguany només

és Educació i Universitat.

I fent un poc més de feina amb això vaig mirar què he sentit

i he vist aquests darrers sis mesos en matèria d’Educació i

Universitat. I aquí ve el que li pos damunt la taula, conseller no

el critic, simplement faig una exposició de fets. El PIB previst

per a l’any 2016 conseller és de 28.646 milions d’euros, aquest

pressupost que presenta representa quant al PIB un 2,85%. El

pressupost que es va presentar fa un any representava un 2,9%,

gairebé el mateix. Però el problema ve quan miram els

programes electorals, que és el que li he dit abans, vostès, el

PSOE, en el seu programa electoral deien: “i volem que el

programa en educació arribi al 5%, o sigui, al 5% del PIB”. I

si pegues una altra ullada veim que els de MÉS, en el seu

programa electoral diuen: “el pressupost en matèria d’educació

arribarà o serà del 6% en relació al PIB”.

No vull parlar dels de Podemos, que els tenim davant,

perquè si se’n recorden, ja vos vaig dir a l’altra intervenció

meva que a Podemos l’educació li importa tant que hi havien

dedicat un forc, un forc vol dir un poquet més de mig foli.

Mentre el seu programa i el del PSM, o de MÉS, perdó, és

extens. Es veu que hi varen pensar poc, Sr. Jarabo, vostè en

cultura molt, que ara en parlarem, però en educació la veritat és

que no es varen esforçar per fer un gran programa de quatre

anys, perquè escrivint només un forc en tres mesos està complit

i llavors dóna poc per discutir.

Però sí, el que em preocupa, Sr. Conseller, que sé que ha fet

un esforç important, el que em preocupa són els seus rifirrafes,

i ho podem dir perquè nosaltres hem tengut capacitat de

govern, els seus rifirrafes amb la consellera Cladera

d’Educació per aconseguir un bon pressupost. M’imagin els

rifirrafes que ha tengut amb els sindicats, que segueixen avui

en dia en el carrer. Li don l’enhorabona perquè a les

intervencions a les comissions de Podemos, feien referència a

què totes les manifestacions fetes en educació aquesta

legislatura passada no eren d’àmbit polític, i els seus mateixos

membres del Govern i demés, ja s’atrevien a insinuar l’acusació

a Podemos que venien amb les camisetes verdes, a no haver

d’emprar les intervencions d’ara, de fa 8 dies, com a arma

política, i això em preocupava, em preocupava perquè el que

realment importa conseller és la qualitat d’educació i anam

aquí.

Per tant, jo li deman un reconeixement, li ho diré 10

vegades més encara, però jo li deman que faci feina en aquesta

matèria, compleixi el seu programa electoral, compleixi el

programa electoral dels seus socis de govern.

I també avui que debatem de pressuposts i d’esmenes ara a

la totalitat, després ja parlarem d’esmenes i demanarem el vot

de moltes esmenes a Podemos, jo no havia vist mai

intervencions tan ràpides de gastar doblers i no fer-se.

M’agradaria molt que hi fos la Sra. Presidenta, perquè només

l’he vista intervenir a un debat públic que no fos polític, sinó

més aviat administratiu, que va ser a la lliçó inaugural de la

Universitat. Va prometre tres coses a bombo i platerets:

universitat de medicina; enviar a la Universitat els recursos, als

estudiants de la Universitat, que els equiparàs a la mitjana dels

ciutadans espanyols, que és més de 40 quan ara se’n donen 10;

i fer una biblioteca a la Universitat. I jo m’he mirat aquests

pressuposts més d’una vegada, voltant-voltant, i jo, Sr.

Conseller, si vostè llavors m’ho vol dir estaré content, però jo
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no he vist ni un euro per a la biblioteca de la Universitat, ni un

euro per a la facultat de medicina i ni un euro per intentar

equiparar la subvenció de la Universitat a la resta de les

universitats de l’Estat espanyol que reben de les seves

respectives comunitats autònomes, i em vaig permetre la

gosadia de telefonar al rector Huguet, per coneixement i tot

això, i va dir que ell tampoc no en tenia coneixement, i jo vaig

dir “bé, ho diré al Parlament; no sé si servirà per a res o no,

però almanco ho diré”.

Jo crec també que aquests pressuposts han perdut pel camí,

però sempre es pot foradar una butxaca i es pot rectificar via

esmenes. Aquesta legislatura passada es va criticar moltíssim

la manera de gestionar l’educació per part del Govern. Els que

es manifestaven en aquelles grans manifestacions deien “anglès

sí, així no”; jo no he vist ni un euro per al trilingüisme en

aquest pressupost, ni un, cosa que també em fa reflexionar.

Si després continuam fullejant el pressupost que presenten,

aquí on també m’ha cridat molt l’atenció ha estat l’IBISEC

quant a les actuacions previstes. N’hi contaré una de divertida,

conseller. El president d’una AMIPA, concretament d’Inca, li

ho diré -això ens farà riure un poc perquè si no ens dormirem

tots darrere el tassó de vi, i el temps s’acaba-, em va dir, el

president de l’AMIPA em diu: “Fa dos mesos, cada pic que feia

una gota del cel el president del colAlegi ens cridava i ens deia:

‘hi ha goteres, aquest govern no n’arregla cap, és un desastre de

govern, no sap ni arreglar una gotera’”; i ve aquest mateix

president i després de les primeres plogudes, que varen fer 73

litres per metre quadrat ara fa quatre mesos o tres mesos i mig,

aquest mateix pare em diu: “ara hi havia un desbarat de goteres,

hi havia dos dits d’aigua per totes les aules i el director del

colAlegi ni sentia l’aigua caure, ni veia les goteres”. Això em va

preocupar un poc quant a passar-ho en política. Les inversions

li diré després les que hi havia fetes, però li vull remarcar una

cosa: aquests pressuposts, conseller, han de fer més incidència

en l’ensenyança concertada pel que ens representa, pel que ens

representa.

Per acabar, llavors llegirem les inversions a la pròxima

intervenció, però vull remarcar una cosa important. Em

comenten que els de Podemos heu llevat una esmena que teníeu

posada per 40 milions d’euros a educació. Em sap greu que

canviem d’opinió cada dos per tres i d’aquesta manera, però, en

fi, li vaig dir, Sr. Conseller, i li ho repetesc, que en matèria

d’educació som aquí i aquí ens trobarà, i ara que hem parlat el

primer pic (...), conseller, uns comptes fa l’ase i altres el

traginer.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats

i diputades, Sr. Miquel Vidal, en primer lloc sempre li agraesc

el seu to a l’hora de fer les seves reflexions. Evidentment en

moltes coses que ha dit evidentment no hi estic d’acord, però

reconec que el seu tarannà ajuda a fer un debat més tranquil i

més reflexiu. 

Jo avui matí és el primer debat de pressuposts que he viscut;

en fi, no m’ha emocionat, no m’està emocionant aquest debat,

i recordava una frase, un escrit de Josep Ramoneda, un

assagista que cal..., malgrat que un no hi estigui d’acord és

interessant perquè et fa pensar, i l’ofici de pensar no deixa de

ser interessant, quan diu que un país, una societat avança quan

es fa política, no quan es juga a fer política, i jo a vegades he

tengut la sensació i tenc la sensació que a vegades, en els

pressupostos almenys, es juga més a fer política que a fer

política en majúscules. I jo crec en la política, crec en la

política en majúscules, crec que realment el país, la societat de

les Illes Balears, necessita fer política de bon de veres, i en

temes d’educació crec que és un aspecte on es concreta

realment que és possible fer política real.

Miri, jo avui matí sentia, i vostè també ho ha insinuat però

no hi ha entrat a fons, el tema, la qüestió de la concertada. Jo

neg la major. Aquest govern no només no ataca la concertada,

sinó que vol que sigui un servei públic complementari però

transparent, molt transparent. No només això, sinó que aquest

govern, aquesta conselleria s’ha reunit contínuament amb els

sindicats de la concertada i amb la patronal per arribar a acords.

I més li diré: resulta curiós que durant la passada legislatura,

del conveni de 2008, que de 2008 a ara no s’ha fet res en temes

de procés d’equiparació salarial, la Conselleria d’Educació i

Universitat divendres horabaixa, després de mesos de reunions,

va arribar a un principi d’acord amb els sindicats, que d’una

forma general estan d’acord amb el procés que hem fet

d’equiparació progressiva dels sous dels professors de

concertada amb els interins de la pública. Per tant aquí hi ha

una política concreta, no hi ha paraules. Durant la passada

legislatura no es va reunir cap vegada el Govern amb la

concertada per arribar a acords, i per tant jo crec que és

important constatar que aquí hem arribat a un acord d’una

forma específica. Sí, Sra. Riera, això és el que m’han dit els

sindicats. En qualsevol cas el que és evident és que l’any 18 hi

haurà una equiparació real entre els sous dels treballadors de la

concertada i els sous dels treballadors de la pública a nivell

d’interins, i això és una política de govern.

Però després nosaltres hem fet un procés perquè el primer

objectiu nostre era recuperar la normalitat i hem començat la

normalitat amb el professorat; no només hem posat 390

professors nous a les aules de l’educació pública de les Illes

Balears, 390, 390 professors, i això és una opció política

concreta, és una opció política que va a millorar la qualitat i a

abaixar les ràtios, i és el principi d’un procés. Vostè ha dit, ha

llegit algunes coses dels programes electorals, i és veritat el que

ha dit, però no ha llegit tot, perquè deia el programa, com a

mínim del PSOE, deia que el primer de tot és recuperar el que

s’havia perdut, recuperar el que s’havia perdut, i com a objectiu

el 5%. Per tant crec que s’ha de llegir tot per realment per fer

una anàlisi seriosa d’aquesta qüestió. Però no només això, no

només hem plantejat un procés de recuperar el nombre de

professors que havien estat expulsats del sistema, que arriben

gairebé a un miler. 390, el primer pressupost d’aquest govern,
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390 professors nous, que va amb la idea de donar resposta a

necessitats educatives reals. 

Professors de concertada; procés d’equiparació progressiva

que l’any 18 estarà, amb l’acord de tots els sindicats que hi

estan a favor; malgrat la patronal, intentant pegar una plantada

al conseller, el que varen fer va ser plantar als seus sindicats i

als seus treballadors, i això jo crec que és una realitat que s’ha

de dir i que lament profundament, que la patronal s’hagi

comportat de forma deslleial amb una conselleria que sempre

li ha estès la mà, ha parlat d’una forma lleial amb ella.

Per tant aquests pressupostos són l’inici d’un procés, d’un

procés de consolidació i d’arribar a assolir un nivell educatiu

millor. Aquesta és la idea, i aquesta és la idea que sobretot hem

treballat perquè s’ha de tenir una perspectiva de futur. Aquests

són els primers pressupostos d’una legislatura de quatre anys.

Pensar que en un any es pot fer tot resulta realment una

ingenuïtat, o una demagògia, o una falsedat.

En segon lloc, dins la funció..., dins el professorat públic,

no només hem incrementat el nombre de professors, sinó que

també hem fet una cosa que és important: recuperar els drets

sociolaborals que s’havien perdut. A mi m’agradaria que

tothom llegís amb seriositat l’acord marc a què hem arribat amb

l’STEI, Comissions Obreres i ANPE, m’agradaria que se’l

llegissin realment, perquè quan es llegeix realment aquest acord

marc es veu realment que no és paper banyat, és paper real. Es

recuperen drets que s’havien perdut durant la legislatura

passada, es recuperen d’una forma real, i el primer acord que

s’ha fet, el primer desenvolupament de l’acord marc és l’acord

de sexennis, que es cobraran el setembre de 2016, setembre de

2016, i a més els cobraran interins i funcionaris, i a més

s’equiparen els interins i els funcionaris. Per tant això és un

acord real, no és un acord de paraules, és un acord real. 

Per tant intentam no només incrementar el nombre de

professors, no només s’incrementa realment el nombre, les

condicions sociolaborals de la pública, sinó també de la

concertada, perquè el nostre primer objectiu era recuperar la

dignitat del professorat, perquè era l’eix bàsic per després, per

ara els pròxims anys començar a fer una feina profunda per

millorar la qualitat i l’equitat del nostre sistema escolar, però no

només són aquests els raonaments dels pressuposts.

Temes de menjadors, hem creat... de 900.000 a 1.100.000

euros. Llibres de text, 1.100.000. Ajudes de FAPA, de zero a

70.000. Escoletes, escoletes infantils, de zero a 1.500.000

euros, 3.000 euros per unitat -3.000 euros per unitat. Això són

polítiques reals, no són paraules, són polítiques reals després de

quatre anys de desert en l’aspecte de les escoles infantil. Per

tant, aquí es tracta en aquest aspecte de plantejar que no es

tracta realment només de paraules respecte als pressuposts

teòrics, sinó reals.

Vostè ha parlat de la Universitat, miri, nosaltres fem el que

va dir la presidenta, treballam per al tema de la facultat de

Medicina, però nosaltres som seriosos, rigorosos, posar una

facultat de medicina no és quelcom que es pugui improvisar, hi

ha molts d’elements que d’han de tenir en compte, més

elements dels que realment a vegades es plantegen quan d’una

forma simple es diu “posar medicina”, sí, s’ha de posar

medicina, però si es posa, s’ha de posar bé, amb rigor, amb

seriositat, fent una bona facultat de medicina, que doni resposta

a necessitats socials i que sigui un impuls a la investigació i la

innovació, sí, senyor, estam d’acord en això.

No estam d’acord que vagi Innovació, Sr. Melià, estam

d’acord, però nosaltres ho volem fer bé, ho volem fer bé i ho

farem bé i per això treballam amb la Universitat de les Illes

Balears, la Conselleria de Salut i la mateixa conselleria

d’Educació per fer les coses així com toca. No ens volem posar

cap medalla, volem que la medalla sigui la medalla de tots i que

realment es faci una facultat de medicina seriosa, si no, li

podem explicar tots els elements que significa posar en marxa

una facultat de medicina. 

Vostè diu la transferència per a estudiants a nivell

universitari. Miri, a vegades quan es dóna aquesta xifra, crec

que s’ha de fer una xifra seriosament. Què vol dir això? Que si

realment..., podem comparar la transferència per estudiant de

distintes comunitats autònomes espanyoles en funció de les

titulacions que es tenen. Si aquesta societat, aquesta universitat

no té medicina, és evident que la transferència per estudiant

baixarà i quan es tengui pujarà. Per tant, hem de comparar les

coses segons en base a les titulacions reals, no d’una forma

genèrica, i en aquests moments aquests pressuposts del Govern

de les Illes Balears, de la Conselleria d’Educació incrementa la

transferència per estudiant de la Universitat de les Illes Balears,

la transferència del Govern a la Universitat augmenta un 4,3%,

un 4,3% -un 4,3%- tant en la transferència nominativa com la

inversió nominativa. Per tant, hi ha un increment real de la xifra

dels pressuposts que tendrà la Universitat de les Illes Balears.

 Però també, ho dic perquè també hi ha esmenes en aquest

aspecte, aquest pressupost suposa una consolidació de

l’ensenyament superior a les Illes Balears, del Conservatori

Superior de les Illes Balears, de l’Escola Superior d’Art

Dramàtic de les Illes Balears i de l’Escola Superior de Disseny.

Nosaltres sí que apostam realment per tenir uns centres

d’ensenyament superior artístic de qualitat, no només per raons

culturals, sinó per raons econòmiques i d’un llustre cultural. 

Aquesta és la nostra aposta i nosaltres hem començat un

procés de cara a consolidar de forma clara, de tenir un full de

ruta clar que vagi en la idea que aquests estudis tenguin una

singularitat, que aquests estudis tenguin realment un

reconeixement intern i extern i que tenguin estudis d’una gran

qualitat. Aquesta és la nostra idea.

Per tant, estam consolidant els estudis en l’ensenyament

superior artístic, però també estam consolidant la Universitat.

I més li diré: i tot el que hem fet a la Universitat ho hem fet

dialogant, un diàleg permanent des de la direcció general, des

de la conselleria hem dialogat permanentment amb la

Universitat de les Illes Balears per arribar a un acord, i això

serà la tònica d’aquesta conselleria durant tota la legislatura.

No només això, sinó que en funció d’aquest acord econòmic

hem creat grups de treball per millorar una sèrie de coses,

millorar el model de finançament denunciat a les Illes Balears

per intentar canviar, fer una revisió de les titulacions de grau i

de màster que hi ha a la Universitat de les Illes Balears i per

intentar fer una reforma real de la formació dels docents.
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Per tant, ens trobam en la línia no només de transferència

econòmica a la Universitat que sabem que l’hem de millorar,

sinó de fer tota una sèrie de colAlaboracions mútues perquè

només des de la mà estesa, des de la colAlaboració real serà

possible millorar la situació de la Universitat de les Illes

Balears.

Vostè també diu, s‘ha fet referència al tema de les

infraestructures.  S í,  e v id en tm ent,  tenim un  p la

d’infraestructures real i ja hem començat, l’escola del CEIP de

Formentera, l’IES de Santa Maria, el CEIP de Son Macià, la

reforma d’un centre d’educació especial que estava en

condicions lamentables de Son Ferriol. Plantejam, diguem, tota

una sèrie de convenis amb ajuntaments per tal que els

ajuntaments colAlaborin en la qüestió de centres, Campos,

Alcúdia, Selva, Sant Josep i Es Mercadal, i no serà el darrer.

Estam en la idea de millorar les infraestructures d’aquesta terra,

però no només això, tenim i ho dit tant en comissió com aquí al

Plenari, treballam per llevar tot el que signifiquen les barreres

arquitectòniques de les nostres escoles i també per llevar

l’amiant que tenen algunes escoles de les Illes Balears que ens

compromès que a l’any dos mil..., a finals de legislatura tot

estarà llevat.

Per tant, hi ha un programa d’infraestructures no només de

construcció de centres, sinó també acords concrets com a

l’Ajuntament de Palma per fer una millora real de les

infraestructures de centres escolars, perquè volem centres

escolars públics, segurs i dignes i en això treballam. No estic

dient coses teòriques, dic coses reals que es materialitzaran

durant tota la legislatura.

Per tant, els pressuposts d’Educació són suficients? Miri,

escolta, és evident que uns pressuposts d’Educació sempre són

millorables, però nosaltres estam contents perquè és un inici

d’un procés, l’inici d’un procés que anirà millorant al llarg de

la legislatura.

I li podria dir altres coses, però tenim altres perspectives.

Miri, en els pressuposts de l’Estat, aprovat per aquest govern

o l’anterior govern, o el Govern espanyol, hi ha una quantitat

de 9 milions d’euros per a l’educació a les Illes Balears que

hem de treballar i hem de treballar perquè venguin, perquè,

escolti, de la passada legislatura s’han hagut de tornar al

ministeri més de 4 milions d’euros per mala gestió, més de 4

milions d’euros per mala gestió.

Nosaltres volem que aquests 8 milions d’euros venguin, no

només volem que aquests vuit milions d’euros venguin, sinó

que a més hi ha tota una sèrie de convenis en temes de llibres

de text, llengües estrangeres, etc., que els volem aprofitar a fons

perquè també són doblers de les Illes Balears i treballarem i ja

hi ha un grup de treball a la conselleria perquè això sigui així.

Per tant, el nostre objectiu no és purament amb aquest

pressupost, va molt més enllà, també volem que els recursos

que hi ha de l’Estat i que són de les Illes Balears es puguin

utilitzar d’una forma adequada.

Per tant, aquest és una mica el plantejament que tenim com

a conselleria d’Educació. Jo tant a la Comissió d’Educació com

a la Comissió d’Hisenda vaig plantejar els objectius que té

aquesta conselleria d’Educació. És evident que he dit abans que

el nostre primer objectiu era recuperar els docents i recuperar

les condicions sociolaborals que és una condició sine qua non,

però no suficient per millorar la qualitat i l’equitat del nostre

sistema escolar. 

Nosaltres el que volem i per això treballarem des de... ja

tenim tota una sèrie de plans que a partir de gener del 2016

començarem a posar en marxa, el que volem és millorar l’èxit

educatiu, per aquí estarem.

Vostè s’ha referit al tema del trilingüísme, sí, sí, anglès, sí;

TIL, no. Anglès sí; TIL, no i això era un lema que es va fer en

la passada legislatura que nosaltres feim nostre. I enguany,

pensi que nosaltres vàrem començar el curs dos mil..., el juliol

vàrem entrar, i en aquests moments hi ha més auxiliars de

conversa dels que hi havia abans, una bona política. I el mes de

gener aprovarem, per enviar al Consell Escolar, un decret de

llengües estrangeres, un decret de llengües estrangeres que va

en la direcció que jo he exposat algunes vegades tant a la

Comissió d’Educació com a la Comissió d’Hisenda del

Parlament. 

Per tant, tenim clar que volem evidentment uns estudiants

competents en català, en castellà, en anglès i en altres idiomes

i en això treballarem, però realment les coses s’han de fer

progressivament i aquest és una mica el nostre objectiu. 

Per tant, tenim clar que tenim un llarg camí per endavant,

que evidentment les solucions en educació no són màgiques,

que nosaltres hem emprat el diàleg, hem arribat a acords amb

sindicats, arribarem a acords..., hem parlat amb tothom, fins i

tot amb l’assemblea, però el que tenim clar..., fins i tot amb

l’assemblea senyor..., ens hem reunit cinc vegades amb el

comitè de vaga, amb l’assemblea, vostè no s’ho creurà perquè

a vegades el que és curiós, Sr. Melià, i li ho dic seriosament,

vostès demanen una sèrie de coses, però a l’hora d’incrementar

pressuposts no hi són, hem d’incrementar el nombre de

professors, hem de pagar tot el que... les reivindicacions del

deute salarial, hem de pagar el tema de la concertada, però els

doblers surten d’alguna manera i hauran sortit d’un procés

d’una política concreta d’aquest govern d’incrementar els

imposts per fer possible aquesta realitat. Els doblers no vénen

de l’aire del cel ni de l’aire de Madrid, malauradament. 

Per tant, li vull dir que aquest govern té en Educació una

prioritat política clara, una prioritat política clara que volem

desenvolupar i desenvoluparem durant tota la legislatura i, a

més, ho volem fer amb tots, amb tots vostès, perquè nosaltres

hem dit moltes vegades que volem un pacte social i polític per

l’educació que sigui inclusiu, necessitam una estabilitat

educativa tant a nivell d’Espanya, intentant derogar la LOMCE

perquè és una mala llei educativa, però també intentant fer aquí

una llei educativa, un acord educatiu que faci possible no

només l’estabilitat del sistema escolar sinó la millora real de

l’educació que, en definitiva, és l’objectiu que com a ciutadans

hem de voler per a aquest país. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal.
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EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Conseller, una cosa, jo crec tant en

la política que si es fixa en la meva manera de fer les

intervencions serà les que rebrà al llarg dels propers tres anys

i mig. El que deim avui li retrauré en el pressupost de l’any que

ve, treuré el Diari de Sessions i li llegiré al que s’ha

compromès. Jo no li dic amb mala intenció, jo li dic per

aconseguir uns grans reptes per a educació. Quan li dic que ha

hagut de tenir problemes amb els altres consellers, i sobretot

amb la consellera d’Economia, per aconseguir més pressupost

per a vostè, si no ho ha fet, ho ha fet malament. Els consellers

us tocau estirar dels cabells perquè cadascú ha de treure la

major quantitat que pugui per al seu departament per part de la

conselleria, si no és que no estima l’educació suficientment, i

ho diria a qualsevol conseller que hagués de defensar la seva

postura, perquè tothom per als seus ha de voler més que el que

li donen, sempre és així i ha de ser així perquè si no demostra

que no estima i fa el que toca fer per als seus.

Per això, per creure en la política, crec en la política a la

llarga, i li diré perquè li he dit, per exemple, això de la facultat

de medicina, tots dos sabem que la facultat de medicina val 6

milions d’euros i que el primer any val 600.000 euros i que està

tot preparat a Son Espases per fer-se i el que diguem ara l’any

que ve ho retraurem. Vostès varen prometre una facultat de

medicina en el seu programa electoral, nosaltres no. Jo li vaig

dir, hi estam d’acord amb la facultat de medicina, aquí ens hi

tendran, varen tenir una idea que ens pareix bé, facin-la que ens

hi tendran. El que em fa ràbia és que altres grups polítics

minoritaris, perquè no la volen, vostès no la posin, quan jo li

dic, nosaltres no la duim en el programa i els donarem suport,

sigui valents i no vulguin estar sempre fermats a pactes

concrets.

Amb la Universitat també hi som. Sobretot, Sr. Conseller,

pel que afecta les persones que fan feina per l’administració,

sempre estam amb ells. Aquella empresa, aquella administració

que no respecta els seus treballadors no pot esperar mai un bon

rendiment com a administració i com a empresa. Li dic amb

molts d’anys d’experiència personal, si vostè no defensa els

seus mestres, tant públics com privats, no serà un bon conseller,

si no defensa els seus funcionaris no hi haurà un bon conseller

o un bon president, en aquest cas. No queda més remei que fer

feina per als nostres, per ventura haurem de fer molts de cursos

i per ventura haurem de fer molts de programes de formació,

però aquell que no defensa els seus no va bé. 

Per això li deia, veig molt difícil que dins el pressupost de

l’any que ve, una vegada que hem partit d’aquest tarannà

enguany, i li dic l’any que ve perquè tendrem més endeutament

del que tenim i vostè ho sap, haurem de pagar més interessos

dels que pagam, perquè toca, perquè faran dèficit i no li

discutesc, sigui capaç dins el pressupost de l’any que ve que

pugui treure una partida per pagar la biblioteca a la Universitat,

per pagar l’inici d’una facultat de medicina ja sigui per al

primer curs o ja sigui implantada d’una altra manera, i sobretot

serà més difícil treure més doblers per a altres iniciatives, ha de

ser el primer any, si no, no va bé, també li parl per experiència.

Va fer una proposició no de llei que el Parlament instàs el

Govern a fer una relació de tot el que s’ha de menester a cada

un dels centres educatius que hi ha a les Illes Balears. Si va a

l’IBISEC mateix hi és, hi ha una parafernàlia tan llarga

d’inversions que es necessiten i centres nous a totes les Illes

Balears que ja me’n ric de llegir-la perquè li acabaré el temps,

però, Sr. Conseller, diàleg i consens hi som.

L’altre dia em vaig despertar suant perquè havia cercat les

paraules diàleg i consens, faig referència a un company seu de

govern, el Sr. Barceló, que ho diu sempre seguit quant a

turisme i tot això, i havia obert un llibre, un diccionari, i havia

trobat diàleg i consens ordeno y mando, i vaig dir, això no pot

ser mai que signifiqui el mateix, i em vaig aixecar una suada

del llit fins que vaig veure que era un somni, perquè les

paraules que vostès empren com a diàleg i consens volen dir

diàleg amb mi mateix, consens amb mi mateix, ho feis perquè

l’he dialogat i l’he consensuat. Això tampoc no són les

polítiques per anar endavant, aquí sí que els demanaria que

rectificassin.

Per una altra banda, sempre, li reiteraré moltes vegades, que

siguin per millores en educació a nosaltres ens hi trobarà.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vidal, el meu

compromís de l’educació és de gairebé 40 anys, per tant,

diguem, lliçons en aquest tema ni una. En segon lloc, diàleg,

nosaltres hem fet molt de diàleg, li podria dir totes les reunions

que hem fetes i arribar a acords, aquí no hi ha mando y ordeno.

Aquí en un moment determinat s’arriba a un acord i quan

s’arriba a un acord jo no en vull negociar un altre, és una

qüestió de coherència i lleialtat amb els que jo he firmat un

acord.

El tema de la facultat de medicina, no vull insistir en aquest

tema, nosaltres estam a favor de la facultat de medicina, no

estam condicionats per cap grup polític, perquè tots estan

d’acord amb la facultat de medicina, però l’hem de posar amb

les millors condicions, no de qualsevol manera. 

Biblioteca, dins el fons Feder sí que es parla d’edifici,

diguem, d’edifici ciències de la salut i biblioteca, però nosaltres

pensam, pensam, que hem de redefinir aquesta qüestió i estam

treballant amb la Universitat en aquesta qüestió. Què vol dir?

Que hi ha un edifici de ciències de la salut que per a nosaltres

és més prioritari que la biblioteca, que té uns costs molt

importants. Per tant, nosaltres hem de tenir clar que dins el fons

Feder hem de prioritzar quins són els nostres objectius, i en

aquest moment la biblioteca no és un objectiu, li dic clarament,

per a nosaltres és més objectiu construir centres escolars, que

no s’han construït durant la passada legislatura ni s’han fet les

reformes que nosaltres volem fer, sabent, i li he dit moltes

vegades que tenim una pressió demogràfica escolar a les Illes

Balears que realment resulta molt difícil amb el finançament

que tenim poder-li donar una resposta seriosa i rigorosa. Això
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també cal tenir-ho en compte, és a dir, en aquests moments, ho

he dit moltes vegades, han vengut més de 1.300 alAlots el

setembre i octubre a les Illes Balears. Això és una pressió

demogràfica escolar difícilment assumible.

Per tant, nosaltres en aquest sentit treballam per intentar

donar resposta a això, per això negociam amb ajuntaments,

tenim el fons BEI, tenim el fons Feder, tenim fons propis i, en

aquest sentit, acords amb els ajuntaments, i en aquest sentit

nosaltres intentarem avançar. 

Miri, per a nosaltres el diàleg serà l’eina fonamental, és

l’eina fonamental. Miri, l’altre dia a Inca, a Inca, un acord

concret, no mando y ordeno, Sr. Vidal, un acord entre

l’Ajuntament d’Inca, els centres públics i els centres concertats,

tots els centres concertats d’Inca, per intentar que hi hagi una

distribució equitativa de nins de les diversitats per intentar que

no hi hagi centres ghettos, i això és una opció no educativa sinó

una opció social de futur perquè quan anam amb ghettos de

gent, d’estudiants, de famílies que vénen d’altres països pot ser

urgentment un problema de futur important. Per tant, acord

concret, acord concret entre pública, concertada, ajuntament i

Conselleria d’Educació. 

I ja que vostès diuen tantes coses sobre la concertada li diré

dues coses més, la concertada l’altre dia, amb el vicepresident

del Govern, el Sr. Biel Barceló, vàrem firmar un conveni pel

qual tots els centres públics i concertats de les Illes Balears

tendrien accés a la banda ràpida d’internet, tots, els públics i els

concertats de les Illes Balears, públics i concertats de les Illes

Balears. Per tant, perquè nosaltres no feim discriminació,

perquè l’important són els estudiants que hi ha allà dins, i tots

tendran accés a la banda ràpida d’internet perquè per a

nosaltres és un element clau de modernització de les nostres

escoles.

Vull dir, aquí no es tracta, torn a repetir, de fer mando y

ordeno, dialogam, arribam a acords amb tots els sectors socials

i educatius i arribarem a un acord, més aviat que tard, malgrat

una actitud jo diria no lleial de la patronal d’educació

concertada amb l’escola concertada, i arribarem a una

recuperació dels drets sociolaborals que s’ha partit del conveni

2008, un conveni 2008 que no es va fer, no es va desenvolupar

des del 2008 fins ara, i que nosaltres sí que ho farem, i tenim

l’acord de tots els sindicats.

Per tant, Sr. Vidal, aquí hi ha diàleg i jo l’any que ve en

aquest debat li posaré damunt la taula que nosaltres acomplim

les nostres promeses electorals i ho complim de forma real, no

de forma fictícia.

Vostè ha dit que jo he d’estimar els mestres. Escolti, jo a

vegades comprenc que quan un puja a la tribuna ha de dir

coses, però després de quatre anys, de tot el que ha passat, que

ens digui que hem d’estimar els mestres, la veritat és que no em

surt la paraula perquè no m’agrada dir paraules ni

desqualificacions. Nosaltres sí que volem recuperar la dignitat

i podem tenir discrepàncies, que les hem tengudes, perquè

dialogar..., democràcia també és discrepància, és acordar les

discrepàncies que hi ha.

Nosaltres hem parlat amb tothom, ha entrat tothom dins la

Conselleria d’Educació, tothom, senyor... I a més entren perquè

és ca seva i seguiran entrant i seguirem acordant. El pròxim

serà l’acord amb la concertada, el pròxim serà l’acord polític i

l’acord social sobre illes per un pacte, estam en aquesta

direcció.

La setmana passada a Inca, model d’escolarització pública

i concertada de la diversitat. Aquesta és la nostra política, Sr.

Vidal, no és la confrontació, no volem confrontar perquè si

confrontam no millorarem l’educació. I nosaltres per això

volem que l’educació sigui un element clau d’estabilitat

educativa en tots els aspectes. Si vostès estan disposats a

dialogar, nosaltres volem un pacte inclusiu, volem que

l’educació no sigui un altre element de confrontació com la

passada legislatura, que no només vàrem perdre, sinó que hi ha

ferides difícils de curar. I nosaltres no volem passar per això,

volem que hi hagi un bot qualitatiu, aquest és el nostre objectiu

aquesta legislatura, un bot qualitatiu de l’educació de cara al

futur. Si vostès hi estan disposats nosaltres hi tenim la mà

estesa.

Vostès tenen la paraula. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputades i diputats, membres del

Govern, treballadors i treballadores de la cambra. Sr. Vidal, jo

li recomanaria que quan volgués accedir al nostre programa, no

només es quedés amb l’índex, el nostre programa electoral de

les autonòmiques no té una pàgina, té aquestes pàgines que van

de la 91 a la 102. És important, si vostè vol fer afirmacions

d’aquest tipus, tenir un coneixement profund i veritable de la

realitat i no fer afirmacions que no són reals.

En segon lloc, ha parlat vostè de què cal despolititzar

l’educació. Jo, la veritat és que no entenc ben bé a què es

refereix amb això de despolititzar l’educació, quan precisament

el que varen fer la darrera legislatura amb el seu Decret TIL va

ser precisament polititzar absolutament el món educatiu. Varen

tenir l’efecte contrari possiblement del que esperaven, però és

el que varen aconseguir.

Nosaltres hem respectat i sempre respectarem la

independència dels moviments socials i ciutadans, de les

assemblees, de les federacions, de la gent autoorganitzada, com

sempre hem fet. I la veritat és que ens dediquem més aviat a

acompanyar els seus processos, a acompanyar les seves lluites,

a escoltar, perquè escoltant s’aprèn molt de la gent quan

s’autoorganitza, i sobretot de la gent que en sap més de les

diferents causes, de les diferents lluites, i del món de

l’educació, efectivament, hem d’escoltar sempre els docents,

les famílies, els estudiants, perquè són precisament els que

millor coneixen el que passa en el món educatiu.
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Mirin senyores i senyors del Partit Popular, jo estic prou

segura que quan varen decidir aprovar el Decret Llei 5/2012,

d’1 de juny, de mesures urgents, amb tot el títol tan llarg que té,

no s’imaginaven de cap manera, que tres anys i mig després es

trobarien en aquest Parlament defensant les esmenes que encara

avui mantenen vives i presentant aquesta esmena a la totalitat.

Jo el que he vist i el que em sembla és que el que fan és una

esmena a la totalitat al molt poc honorable Bauzá i a les seves

polítiques en matèria d’educació.

El seu partit se’n va riure clarament de l’escola pública, dels

mestres, de l’alumnat, de les famílies, de tota la comunitat

educativa en el seu conjunt, sobre la qual el que van fer és

imposar decisions no només autoritàries, sinó “austericides” i

retalladores, governant a cop de decret llei, amb la seva

arrogància. 

I ara, el que volen fer-nos creure, és que estan molt

preocupats i per això es volen ocupar precisament de fer tot

això contra el que, amb tanta obstinació, varen governar quan

podien fer-ho. Per això vostès han presentat avui aquesta

esmena a la totalitat del pressupost d’educació. Vostès,

senyores i senyors del Partit Popular, que l’únic consens que

varen ser capaços de generar en matèria d’educació la darrera

legislatura va ser precisament treure de casa seva 120.000

persones a dia 29 de setembre de 2013 a la manifestació més

important que hi ha hagut en aquestes illes històricament.

Per favor, una vegada més, des d’aquest faristol, vos

pregam que deixin de fer-nos perdre el temps, que escoltin la

ciutadania que cada dia que s’obrin les urnes, els donen menys

crèdit. Que escoltin ara, atès que no ho varen fer en el seu

moment, la comunitat educativa que ja per moltes vegades els

ha dit que s’han de fer mirar moltes coses sobre la manera que

tenen de fer política. I crec que ha arribat el moment que facin

autocrítica i deixin en aquest Parlament governar en pro de les

majories socials, en uns moments en els quals és precisament

el que fa falta.

Vostès senyores i senyors del Partit Popular varen tenir una

consellera d’Educació que va avergonyir, alhora que també ens

va fer passar unes bones estones, perquè ens feia riure, la Sra.

Camps, “moma” i “trepitja”, i vàrem tenir un president que es

va atrevir a dir una cosa escarrufant, com és que “la causa del

fracàs escolar a les nostres escoles era l’ensenyament en

català”. Aquesta afirmació revela dues coses importants: la

primera, no tenen ni idea ni la volen tenir, en saber el per què

del fracàs escolar, i no tenen ni idea ni volen tenir-la, sobre el

fet que les llengües, siguin les que siguin, són patrimoni, són

riquesa i no fracàs. Per fracàs per cert, el seu model trilingüe,

això sí que va ser autènticament un veritable fracàs.

Darrerament pensant en el tipus d’iniciatives no polítiques

moltes vegades, no de llei, la majoria de les vegades que es

desenvolupen per part del seu partit en aquest Parlament, he

tret un parell de conclusions. La primera, i està relacionada

també amb les esmenes i amb l’esmena a la totalitat que han

presentat, és que el Partit Popular és expert en generar

inestabilitat, exactament això, el que cerquen és crear

inestabilitat, quan governa el Partit Popular cerca la

inestabilitat de la gent corrent, la inestabilitat de la gent de

baix, la inestabilitat dels docents, la inestabilitat del conjunt de

les classes populars i de les classes treballadores, això és el que

sembren. 

I per cert, faig un parèntesi per dir que arran de les

mencions que s’han fet abans sobre les classes mitjanes, jo

recomano a tothom, el Sr. Alcover abans feia referència això,

que vegin un programa de Salvados que es diu ¡Viva la clase

media!, en el qual Jordi Évole parla amb Owen Jones, sobre

aquest fet i desmunta aquesta idea de què ara tothom és classe

mitjana. Jo per si de cas vull deixar molt clar que som aquí com

a diputada de manera totalment temporal, que som professora

i així em guanyo la vida; que no tinc possessions ni accés a la

propietat dels mitjans de producció i que, per tant, com la

immensa majoria de la població som classe treballadora i ho

dic amb molt d’orgull.

La segona conclusió és que en aquesta legislatura vostès no

es volen semblar a si mateixos, és com si fos una sessió

d’espiritisme cada vegada que surten aquí a defensar les seves

propostes polítiques. Volen sortir del seu propi cos, volen fer

una sessió d’espiritisme com si això fos la casa de los espíritus

sinó la cámara de los espíritus, ja ho varen fer quan

reivindicaren l’esperit de la Llei agrària, fent-nos perdre

miserablement el temps una vegada més, amb aquesta pluja de

proposicions no de llei, amb la qual ens ofeguen sovint.

Dit això, nosaltres vam presentar una esmena que va ser

rebutjada en el debat de les comissions per part dels diferents

partits per destinar...

(Remor de veus)

Vostès la varen rebutjar, per destinar 40 milions procedents

de la reestructuració del deute a l’educació pública i va ser

precisament...

(Continua la remor de veus)

Si em deixen continuar per favor. I va ser precisament la

presentació d’aquesta esmena nostra un dels punts fonamentals

de la negociació per poder arribar a un compromís per part del

Govern de destinar un 30% de l’increment possible del

pressupost que hi hagi el 2016 a reduir ràtios de l’escola

pública, a augmentar el personal de suport, a l’alumnat amb

necessitats especials i a la millora d’infraestructures en els

centres públics, que tanta falta fan com ja s’ha explicat aquí

moltes vegades. Aquesta esmena recollia dos punts forts de les

nostres línies programàtiques: el compromís ferm amb l’escola

pública, el compromís amb les necessitats de la gent corrent per

damunt dels interessos dels bancs, dels rics i dels poderosos

que són els que vosaltres, els que vostès defensen

contínuament. La pressió que fa Podem fa i té efectes que

beneficien els nostres mestres, els nostres estudiants i per això

a tots nosaltres també.

En tot cas arribats a aquest punt, no podem deixar tampoc

d’urgir a la Conselleria d’Educació a escoltar més les propostes

que es fan des de Podem, a escoltar més i a tenir més diàleg,

sempre és molt bo tenir més diàleg, estar obert i diferenciar-se

del que va fer el Partit Popular, els moviments socials i

ciutadans. Recentment, i això ho sap el conseller, FAPA ha

comunicat la seva decepció pel fet que, pocs dies de concloure
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el primer trimestre del curs, encara no s’han convocat les

ajudes de menjador, fet que, segons varen comunicar els

responsables de la Conselleria d’Educació, s’havia d’haver

produït el mes de novembre. I bé, pensam que no hi ha cap

excusa que pugui justificar l’espera de les famílies. Han

d’esperar altres coses, han d’esperar els bancs, però no han

d’esperar les famílies coses tan importants com les ajudes de

menjador.

D’això la Sra. Riera, la darrera consellera del seguit de

consellers i conselleres que hi va haver en la legislatura del

Partit Popular, va publicar les ajudes al BOIB en data de 20 de

desembre i en aquell moment ja es va criticar durament que

arribaven tard. I tornam repetir la mateixa errada. Una

conclusió és que ha tornat a passar el mateix i ens trobem

davant una paradoxa que s’ha de resoldre i és que el Partit

Popular, per un costat, no vol semblar-se a si mateix, i el PSIB,

en aquest cas, o la Conselleria d’Educació, s’assembla al que

va fer el Partit Popular, no agilitant els tràmits per tal que les

famílies no hagin d’esperar.

Jo esper sincerament que això no sigui un preludi de

l’apropament de posicions per a la gran coalició i això

sincerament seria una cosa que suposo no seria desitjable per

part de la conselleria, per part del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Jo utilitzaré, a més del que havia preparat, també em fa

moltes ganes rebatre el Sr. Miquel Vidal, aquesta vegada crec

que ho he dit bé ja. 

(Remor de veus)

Bé, primera..., però dieu improperis aquí damunt i us hem

de rebatre. El programa de MÉS, l’heu de llegir bé, perquè són

dues xifres, d’augmentar el pressupost, no ho hem complit,

llavors ens ho podreu dir, augmentar el pressupost un 10% cada

any i arribar a un 4,4% a finals de legislatura. Sr. Miquel Vidal,

això és el de l’any 2011... 

No senyor! No senyor, perquè jo hi he participat molt

activament, no mireu el del 2011, mirau el del 2015, clar com

que encara estau retraient el passat...

(Alguns aplaudiments)

... és que encara sou al 2011 vosaltres, per favor! I després

parlau de llegir...

(Remor de veus i rialles)

Idò, és que jo també som professora de llengües i hem de

saber llegir, primer de tot la data, 2011 no, 2015. I per això

dieu PSM, és que ara ja som MÉS, no heu evolucionat

vosaltres?

(Algunes rialles)

Vinga! Parlau, m’ha fet molta gràcia, una “cuidar els

treballadors públics”, quan vosaltres acomiadàreu 1.000

mestres i professors i els maltractàreu sense escoltar-los,

retallant-los drets i demés, però ara ens omplim la boca de

diàleg. Sí nosaltres en fem de diàleg. “Mando y ordeno”,

qualcú se’n recorda d’un decret llei per imposar un famós TIL,

fins i tot en contra del Consultiu? Un decret llei sortit en tres

hores, jo sí que me’n record. Crec que era un 12 de setembre.

Després, a més de repassar tots els programes, el que heu de

fer és mirar el vostre, perquè vosaltres el que heu de fer és amb

el vostre vetllar a veure en què podeu incidir al Govern.

Aquesta és la feina, no copiar, ja us ho vaig dir l’altre dia,

copiam programes i copiam esmenes. I vosaltres vareu ser els

que vareu ser sords i cecs al diàleg i així ha anat! I així ha anat!

I ara començ la intervenció que tenia.

(Remor de veus i rialles)

MÉS per Mallorca rebutjam les esmenes a la totalitat

perquè creim que el pressupost d’educació té intenció de

respondre a les necessitats que ha expressat la societat de les

nostres illes. Ja sabem que a un pressupost d’educació sempre

s’hi podria dedicar més, no estam del tot satisfets, però és un

bon pressupost, sobretot després de la sequera que havíem

passat. És un pressupost que s’ha elaborat a partir d’una

primera diagnosi, que es va fer a l’inici del mandat, en què es

varen visitar centres educatius de totes les característiques i a

totes les illes. Encara ara es fan visites contínuament. Allà

s’escoltaven les necessitats dels equips directius, dels claustres

de professorat, de les associacions de pares i mares, o de

representants de les institucions, ajuntaments, etc., i a partir de

les demandes es va procedir a dissenyar el pressupost. No

m’atreviria a dir que les altres conselleres i consellers

s’haguessin reunit, però sí que hi havia alguna foto i eren de

determinats centres allà on hi havia gent de conflicte, perquè

segons a on no hi podien anar.

També s’han mantingut converses amb les diferents meses

sectorials d’ensenyament. Es presenta el pressupost més alt que

mai no s’ha dedicat a educació a Balears, amb un augment d’un

5,36%, més que l’any passat. Són 817 milions d’euros i suposa

un increment de 41 milions. I aquests milions han respost a

millores per a la ciutadania, ajudes i beques de menjador, amb

un 1,5 milions i reutilització de llibres amb un 1,1 milions.

Dotació de plantilles, amb 380 professors més, i inversions en

infraestructures, amb un 30% més. Hi ha un compromís de

millora per tal d’atendre la diversitat i treballar per la igualtat

d’oportunitats en la inversió en recursos i infraestructures. S’ha

de dir que en cinc o sis mesos s’ha fet un esforç ingent per

aixecar el que era un desert.

I també a partir d’acords signats amb els sindicats s’han

efectuat un seguit de millores, que unes afecten les condicions
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laborals del professorat i d’altres repercuteixen tant en l’àmbit

de feina escolar, com l’atenció a l’alumnat. Després de quatre

anys de travessia en el desert, no ens queda una altra que

felicitar-nos per la bona tasca iniciada, en què reverteixen una

part de les retallades que s’aplicaren amb el Govern Bauzá. I

sobretot cal destacar la voluntat de treballar des del diàleg amb

la comunitat educativa, coneixent-la de primera mà i amb

voluntat d’acords.

Ara bé, no volem obviar que a tots els grups polítics ens

agradaria tenir més dotació per a educació, però tots i totes

sabem que això només passa per tenir més finançament. De

totes maneres us hi heu compromès durant tota la campanya i

us ho recordarem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Correspon ara al Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr. Josep

Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Em sap greu haver de començar dient una cosa als grups que

donen suport al Govern, però tenc la sensació que contra Bauzá

s’estava més còmode, sobretot en matèria educativa, perquè,

efectivament des del nostre grup parlamentari coincidim que la

política educativa del Govern Bauzá va ser un autèntic desastre

i per tant, és còmode instalAlar-se en la crítica d’aquest

quadrienni negre, si volem utilitzar aquesta expressió.

Sr. Conseller, a mi m’agrada molt en Josep Ramoneda, és

un gran escriptor, però li diré una altra cita, aquesta és de mon

pare i mon pare deia que per dedicar-se a la política no es pot

tenir la pell fina, s’ha de tenir la pell d’elefant,  i tenc la

sensació que vostè té la pell molt fina, almanco el dia d’avui

l’ha tenguda excessivament fina, i s’ha sentit alAludit pel que

hem vist en la seva intervenció.

I no ho deu fer tan bé i no deu ser tan perfecte aquest

pressupost quan l’Assemblea de Docents li convoca una vaga;

quan el seu grup, quan un dels grups que li donen suport al seu

govern li presenta una esmena de 40 milions d’euros; quan

vostè braveja de molt diàleg, però puja aquí i el que fa és atacar

la patronal de la concertada i diu que són uns deslleials, que no

és la millor manera de fer ponts, de fer amics i tendir ponts, i

quan fins i tot la portaveu d’aquest grup que li va fer l’esmena

de 40 milions, li diu que la seva conselleria s’assembla al PP.

Alguna cosa no acaba de funcionar.

I quan diu allò de l’assemblea, a mi el que m’ha cridat

l’atenció, i per això he fet una expressió, no és que digués que

es reunia amb l’assemblea, sinó que ha dit, “fins i tot m’he

reunit amb l’assemblea”, que no he entès aquest “fins i tot”, què

volia insinuar? Com si fos un enorme esforç reunir-se amb

l’assemblea. Serà una reunió com tantes altres que vostè ha de

tenir, però no fins i tot. 

El seu pressupost és insuficient, això no és culpa seva, és

culpa del finançament, de moltes altres històries que estan

reiterades en aquest debat i en aquesta seu, i les necessitats

educatives són moltíssimes, i això evidentment tampoc no és

culpa seva perquè nosaltres tenim la convicció que vostè és un

bon conseller, no discutim ni la seva vàlua ni la seva

professionalitat ni la seva capacitat ni les seves ganes de tirar

endavant un projecte bo i positiu per a l’educació a les Illes

Balears, que li reconeixem a priori.

Em diu que els doblers no vénen de l’aire del cel.

Efectivament, els doblers no vénen de l’aire del cel, però, sap

què passa? Que vostès s’han instalAlat en això que tant, tant han

criticat durant molts d’anys, que és diu el pensament únic, i

resulta que l’única manera de produir doblers és pujar els

imposts i si surten d’aquí no hi ha un altre pensament. I

entendrà que no tothom hagi de pensar necessàriament que els

doblers hagin de sortir d’una pujada d’imposts, entendrà que hi

hagi gent que pensi que hi ha altres fórmules de tenir recursos.

El Pla d’eficiència, nosaltres vàrem proposar un pla

d’eficiència del qual encara no sabem gairebé res; nosaltres

estam en contra del dèficit públic així com s’ha repartit per part

de l’Estat i donam suport al Govern en la seva lluita en relació

amb aquesta qüestió; fins i tot estam disposats que hi hagi una

ecotaxa, un impost turístic, sempre que sigui finalista i sempre

que hi hagi consens. Per tant, nosaltres hem tengut una actitud

oberta, sabem que és difícil obtenir recursos i sabem que no

surten de l’aire del cel, però rebutjam que necessàriament

l’única manera que hi hagi doblers sigui pujant els imposts als

ciutadans de les Illes Balears que, li vull recordar, que ja

pateixen la pressió fiscal més alta de l’Estat espanyol.

Nosaltres tenim la intenció d’abstenir-nos en aquesta

esmena a la totalitat de la seva secció, perquè entenem que les

mancances existeixen i encara que sabem que s’ha fet un esforç

i valoram aquest esforç, i per això precisament no votarem en

contra, perquè hi ha un increment pressupostari del 5% i perquè

vostè té aquest tarannà que nosaltres li volem lloar, encara que

avui hagi tengut la pell massa fina, entenem que fa falta un

esforç superior i, de fet, vostès ho han reconegut que fa falta un

esforç superior perquè d’aquesta manera comprometent-se a un

esforç superior és com han signat la pau amb l’Assemblea de

Docents que, per cert, no s’ha reflectit en aquests pressuposts,

és una promesa d’aquestes que ja veurem si es pot complir o no

es pot complir, ho veurem. Però nosaltres com que reivindicam

que en els pressuposts d’educació hi hauria d’haver un esforç

en aquests pressuposts per al 2016, un esforç real d’equiparació

de la concertada, vostè ens diu que el 2018 ho aconseguirem,

tant de bo!, i nosaltres el volem creure, però en aquests

pressuposts l’esforç d’equiparació no existeix.

El compliment de les ràtios també és insuficient en aquest

pressupost i tampoc no el culpem a vostè, perquè vostè no ha

d’assumir tots els problemes de l’educació de les Illes Balears

del passat, vostè ha d’intentar posar solucions, però és evident

que arrossega una situació, i no li parl d’hipoteques ni

d’instruments perquè és un discurs que no m’interessa, però
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arrossega una situació molt concreta que és molt complicada,

i nosaltres li reconeixem, però és evident que té dificultats, ho

direm finament, té dificultats per al compliment de les ràtios a

totes les aules de les Illes Balears.

I vostè també té un panorama complicat, que tampoc no és

culpa seva, dels centres, com es troben els equipaments

escolars, vostè és perfectament conscient de les necessitats

múltiples i de l’estat pressupostari per fer reformes, per fer

ampliacions i per construir nous centres, i això és una realitat.

I acab amb la facultat de medicina, nosaltres volem que es

faci bé, perquè tenc la sensació que vostè ha pujat aquí i ens ha

volgut donar a entendre que nosaltres volem que es faci

malament, no, nosaltres volem que la facultat de medicina es

faci bé, però és una aposta estratègica i nosaltres no ens

posarem cap medalla perquè nosaltres, al final, som un humil

grup de l’oposició que de medalles se’n posarà ben poques, en

tot cas els que es posaran medalles són vostès que per això

governen i això és legítim i nosaltres ni ho discutim, però els

convidam que vostès comencin a implementar aquest fer-ho bé

en medicina, perquè nosaltres l’únic que volem és colAlaborar

que això sigui una gran realitat perquè hem dit, i reiteram ara,

que per a nosaltres la facultat de medicina és una aposta

estratègica per al futur de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca el Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, jo ja he tengut ocasió

de dir moltes vegades des d’aquesta tribuna i en comissió, com

a portaveu d’educació del meu grup, que per a nosaltres un dels

expedients més important d’un govern és la cartera d’Educació

i especialment d’un govern de les Illes Balears, i això per uns

motius molt concrets, un és perquè en aquesta comunitat

autònoma hi ha un endarreriment històric en matèria educativa

impressionant, a causa de tota la història econòmica i del

progrés econòmic que hi hagut en aquestes illes; després també

perquè aquest matí rallàvem del canvi de model econòmic, el

canvi en profunditat autèntic de model econòmic vindrà per la

política educativa, no vindrà per fer... gastar-nos uns centenars

de milers d’euros aquí o allà, vindrà per un canvi en profunditat

de la política educativa, i després també perquè aquest és un

país pobre, aquest és un país pobre, sí, país pobre sense

recursos, tenim un recurs, el paisatge i vivim d’aquest recurs.

Però l’altre gran recurs que tenim és... o sigui, la nostra matèria

primera és la gent, és el seu talent, és la seva creativitat i açò

només es pot alimentar amb un sistema educatiu com toca. Açò

del turisme, escoltin, és una xamba històrica que han tengut

aquestes illes, aquestes illes són per tradició un país pobre, i si

volem diversificar la nostra economia la inversió primera que

hem de fer és en matèria econòmica.

Per tant, en conclusió, m’he volgut centrar en per què

nosaltres consideram que és tan important la política educativa,

nosaltres veiem la política educativa com la política social, tal

vegada l’única política social, que té un retorn a mig i llarg

termini en creació de riquesa. Per tant, no només és reequilibrar

la riquesa donant més doblers als que no en tenen, com poden

ser, doncs, les polítiques d’afers socials o fins i tot la política en

salut, sinó que és una política que a mig i a llarg termini crea

riquesa. 

Aquí trec a colAlació el debat públic que hi hagut en l’última

legislatura, no només a les Illes Balears sinó a tota Espanya,

entre dues visions totalment confrontades de política, una és la

que ha representat, no diré el Partit Popular, perquè em sembla

que el Partit Popular de Balears és molt plural, però sí que puc

dir la política del Sr. Wert o la política del Sr. Bauzá i els

consellers que va tenir portant la política educativa, una visió

de l’educació molt elitista en la qual donen per gairebé

impossible que tota la massa escolar pugui evolucionar junta,

ja ho donen per perdut, i volen una escola pública de segona

categoria i centrar els seus esforços en una elit que, entre

d’altres mecanismes, a través de l’escola concertada pugui

rebre una educació que els faci més competitius.

Realment, Sr. Vidal, no entenc del tota la seva intervenció,

no he entès, Sr. Vidal, per què presenten una esmena a la

totalitat. Em sent, Sr. Vidal? No entenc per què presenten una

esmena a la totalitat, perquè de tot el que ha dit ha fet una

referència al motiu pel qual havien copiat les esmenes de l’any

passat, sense haver-ho justificat en absolut, és a dir, a mi m’ha

meravellat que faci gala d’aquesta baixa categoria

parlamentària, presumeixi d’haver copiat l’esmena, i semblava

que anava a justificar per què ho havien fet i no ho ha justificat,

al contrari, s’ha desfet en elogis a la política del conseller i per

això, cosa que li agraesc, per això no entenc per què han

presentat una esmena a la totalitat, entendria que haguessin

presentat esmenes parcials, però no entenc per què han

presentat una esmena a la totalitat i com que ara som en el

debat de totalitat, m’agradaria que a la seva rèplica m’ho

expliqués. 

Com deia, entre aquesta confrontació entre una educació

elitista i una educació democràtica nosaltres ens posarem

sempre al costat de l’educació democràtica perquè és el que

creiem que dóna futur a aquestes illes.

Respecte de l’orientació des de la qual s’ha fet el pressupost

que ens presenta el Govern en matèria educativa, jo voldria

destacar la gran coherència, ja li vaig... no, vostè no hi era quan

vàrem parlar-ne en comissió, la gran coherència, coherència

amb els acords de governabilitat, coherència amb les

necessitats reals que té el nostre sistema educatiu a nivell

d’infraestructures, a nivell de professorat, a nivell de manca

d’equitat, a nivell de millora de la qualitat i després també amb

els programes electorals.

El Sr. Vidal ens ha recordat els nostres programes

electorals, però a mi també m’agradaria demanar-li: vostès, què

posen al seu programa electoral? És a dir, seria el que

justificaria aquesta esmena a la totalitat, vostès quin

percentatge del PIB creuen que seria correcte dedicar a

educació?

I sobretot d’aquest pressupost el que m’agrada és la

voluntat de continuïtat perquè un sistema educatiu tan precari
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com el que tenim nosaltres no s’arregla amb un exercici, és a

dir, aquest sistema educatiu només es pot millorar a base d’un

esforç continuat i persistent d’invertir més i més doblers en

educació, no només doblers, perquè no tot se soluciona amb

doblers, però com que rallam de pressuposts, doncs amb

doblers.

Jo veig en aquests pressupostos aquesta voluntat de

continuïtat, aquesta voluntat de començar i d’una vegada per

totes no aturar fins que aconseguim que el nostre sistema

educatiu no es destaqui pel que es destaca, que és per ser

gairebé a la cua de moltíssims indicadors.

Per tant, amb aquests 817 milions no ho resoldrem tot, amb

aquest 5% i escaig del pressupost en educació no ho resoldrem

tot, però sens dubte és un bon indicatiu.

Quant a coses concretes a destacar, ja s’ha anat dient, és a

dir, l’increment de professorat, recordem, em sembla que no ho

ha recordat vostè avui, Sr. Conseller, que un cop tancat el

procés de matrícula s’han matriculat als nostres centres 1.400

alumnes més, amb la dificultat afegida que suposa per mantenir

les ràtios. Destacar el bon tracte amb l’escola concertada, que

s’ha vist amb les esmenes que hem fet a l’articulat de la llei, a

part d’altres accions que s’han fet, perquè aquest és un altra

moto, un altre ritornello d’aquests que tenen vostès, igual que

el Sr. Gijón sempre diu que estam en contra del turisme, també

ens diuen que estam en contra de l’escola concertada. Bé, si

vostès volen continuar donant-se cops contra la paret amb

aquestes idees preconcebudes, doncs endavant.

Després també... un altre element important, l’IBISEC, la

priorització de les inversions en les nostres infraestructures.

Arran d’això de l’IBISEC, vostè, Sr. Vidal, ha aprofitat per fer

una altra cosa que m’ha sorprès molt i que és continuar amb

l’estigmatització del professorat, eh?, amb l’anècdota aquesta

que ens ha explicat que ens ha promès que seria tan divertida,

de les goteres, vostè sempre aprofita, amb aquest estil que té

tan campechano, per tirar la pedra i amagar la mà i torna

estigmatitzar el professorat. Vostès creuen... jo veig que

realment vostès estan convençuts que el professorat és el seu

enemic perquè... vostè ens ha explicat aquesta anècdota per

venir a dir-nos que el director d’escola que abans veia goteres

ara ja no les veu, que vostès també s’han cregut aquesta idea

que els professors estan en contra seva, que són el seu enemic,

s’han cregut la seva pròpia mentida de l’adoctrinament per

explicar, suposo, el fracàs electoral que varen tenir per mor, en

gran mesura, de les polítiques educatives totalment errònies que

varen portar. Una mica de respecte, perquè, és clar, el que no

té sentit és que digui això i després digui que hem d’estimar el

professorat. Estimar el professorat també és no estigmatitzar-lo

sense motiu.

De totes maneres arran de les goteres li explicaré una cosa:

és probable..., no dic que no me la cregui l’anècdota de les

goteres, és probable que un director que abans es queixava de

les goteres ara no es queixi tant i, sap per què? Perquè en

política no tot són doblers i pressupostos, tractar bé la gent,

negociar amb la gent ajuda que la gent sigui més conscient dels

problemes que hi ha i s’hi solidaritzin. Si vostè el que fa és

estigmatitzar-los i amaçar-los, no esperi que després s’hi

solidaritzin. Tractar bé els treballadors públics, Sr. Vidal, és

una forma de governar bé i entre altres coses governar bé

permet que de vegades..., abans es veien goteres, doncs la gent

sigui més solidària i digui, doncs no, doncs..., sigui més

solidària,...

(Remor de veus)

... entengui les dificultats que hi ha, sàpiga que tenen moltes

altres millores i això els ajudi a tenir l’actitud que tots esperam

dels servidors públics que és ajudar i donar suport al Govern i

no criticar-lo.

Altres elements importants d’aquest pressupost són el

suport de les famílies, la Sra. Camargo hi ha fet referència,

l’educació infantil, també s’hi ha fet referència, l’increment de

la transferència a la Universitat. I no he pogut parlar de la

formació professional, que no té una plasmació pressupostària

molt clara, per tant, segurament no té sentit que en parlem aquí,

però sabem també que hi ha accions importants en aquesta

matèria.

Al Sr. Melià li vull dir que està equivocat, està equivocat,

contra Bauzá no estàvem millor, estàvem pitjor, però jo ho

entenc, és evident, és molt més fàcil fer oposició que fer govern

i evidentment en aquesta tessitura estam, però realment Déu

n’hi do! tant malament com ho ha passat la comunitat educativa

durant l’època Bauzá.

I per acabar, finalment, he de dir al Sr. Vidal també: vostè

no ha trobat cap euro per al trilingüisme al pressupost? Diu que

no l’ha trobat. Idò nosaltres en els pressuposts dels anys passats

tampoc no en vam trobar cap d’euro per al trilingüisme, i Deu

n’hi do! el merder que varen crear a compte del bilingüisme, o

sigui que...

(Alguns aplaudiments)

...no s’estranyi tant, perquè tal vegada sí que en farem de

política a favor del trilingüisme, però ben feta, amb respecte i

amb suport als professionals de l’educació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara al Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, la Sra. Olga Ballester, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Ciudadanos se abstendrá a la

enmienda a la totalidad del Partido Popular, aun así tenemos

que decir que tras los abusivos recortes en educación en la

legislatura anterior estos presupuestos que ha elaborado el

Govern de PSIB y MÉS destinados a la Conselleria de

Educación nos parecen pobres y paupérrimos y que en nada se

ajustan a las necesidades reales de Baleares.

Ustedes se escudan en que son superiores a los del año en

curso y yo les digo que eso no es una excusa, este presupuesto
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que nos proponen es muy pobre frente a lo que ustedes

prometían, o ¿es que ya no se acuerdan?

Los partidos que hoy están sentados cómodamente en los

sillones del Govern, el PSIB de la Sra. Armengol y MÉS del

Sr. Barceló...

(Remor de veus)

...  han estado durante tres años enarbolando la bandera de

que sólo ellos podían resolver los problemas de la educación en

Baleares y exigían en la legislatura pasada al Gobierno del

Partido Popular el complimiento de una lista de propuestas muy

necesarias, muy estudiadas y perfectamente realizables, y han

defendido su lista de propuestas de una manera beligerante,

ruidosa y en muchos momentos desagradable, intolerable,

intolerante y agresiva hacía aquel que opinaba diferente o se

atrevía a insinuar que había propuestas contrarias a derecho o

bien no realizables por un gobierno autonómico, por estar fuera

de su competencia. Y defendían sus malas formas alegando que

estaban luchando por una causa muy justa: una enseñanza de

calidad y en catalán.

Durante tres años aquellos profesores, sindicatos,

presidentes de asociaciones de padres y directores de centros,

los afines ideológicamente a los partidos que ahora gobiernan,

han mantenido una huelga indefinida que ha generado el caos

absoluto en la educación de los alumnos que acudían a la

escuela pública ante la impotencia de sus familias. 

Tres años de incertidumbre, temarios inacabados,

radicalización de la polítización de las aulas, caos generado con

premeditación en la educación de los niños de aquellas familias

que habían apostado desde siempre por la escuela pública,

muchas -2.300, según cifras publicadas- en los dos primeros

años optaron por cambiar a sus hijos a la concertada buscando

un lugar tranquilo donde pudieran aprender y se les respetara

el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la

identidad.

Pero ustedes insistían en que todo este desastre era

irrelevante frente a la importante y absolutamente necesaria y

asumible lista de peticiones que estaban exigiendo al Gobierno

de los recortes del Partido Popular, una lista innegociable para

conseguir una enseñanza de calidad y en catalán. 

La legislatura terminó y ahora ustedes están gobernando, las

expectativas se prometían muy felices para la marea verde con

la inmediatez con la que empezaron a poner en marcha las

propuestas de su preciada lista, vuelta a la inmersión y a la

permisividad en la politización de las aulas a la primera semana

de acceder al poder, hasta se mereció un baile. Pero ahí se

quedó todo, ya no ha habido más bailes, objetivo cumplido, los

sindicatos desconvocaron la huelga, se acabó la beligerancia y

las camisetas verdes en el PSIB y MÉS. Premio de sillones y

despachos a directores de centro y demás fieles a la causa, que

más caos y politización consiguieron en sus actuaciones. Éstos

son los méritos y la capacidad que exige el Govern del pacte

para asignar los puestos de responsabilidad en la Conselleria de

Educación, y así nos va.

Del eslogan “por una educación de calidad y en catalán”, ha

quedado patente lo que realmente les era prioritario: la

disminución de ratios en las escuelas, la reparación de

infraestructuras de centros de primaria e institutos, la creación

de nuevos centros muy necesarios en muchas poblaciones, el

aumento de plazas de formación profesional, el pago de las

becas de comedor antes de inicio de curso, la gratuidad de los

libros de texto. Toda esa lista que ustedes sabían exactamente

cómo llevarla a cabo, ahora nos dicen que se tiene que estudiar

para ver como se lleva a la práctica, a lo largo de cuatro años

y según disponibilidad económica. Lo mismo que el Partido

Popular.

Y le explican desde sus sillones del Gobierno a algún

despistado de la marea verde, que creía en algo más, que la

derogación de los currículums LOMCE es imposible, que es

una ley orgánica y sólo se puede cambiar o derogar en el

Congreso.

Señores del PSIB y MÉS, esto es engañar a la gente, es

vieja política en su máximo esplendor. No tenían un plan de

infraestructuras y así se vio en la Comisión de Educación,

cuando su grupo presentó una PNL para hacer un plan de

infraestructuras prioritarias. No tenían un estudio

presupuestario, no tenían nada. Desde Ciudadanos creemos que

la educación es uno de los ejes principales y el motor de una

sociedad y se merece políticas que aseguren la desaparición del

fracaso escolar y la falta de alumnos excelentes. Para ello, antes

de hablar de presupuesto, también tenemos que conseguir por

ejemplo, que el mejor alumnado que acceda a magisterio sean

los alumnos excelentes de bachillerato, porque no todo es

dinero en educación.

Aún así necesitamos unos presupuestos acordes a las

necesidades urgentes y reales para el 2016, que ustedes

prometieron y también lo prometieron en su programa, el 5%

del presupuesto. Mejora de infraestructuras, construir nuevos

centros en localidades absolutamente necesarias, bajar ratios

alumno-profesor y dotar a los centros de las necesidades para

atender con calidad y eficacia a todos los alumnos con alguna

discapacidad. Y tanto los centros públicos como los

concertados han de tener el personal que necesiten, buscando

eficiencia y eficacia.

También es urgente fomentar nuevos ciclos formativos de

calidad y acordes con el mercado, tanto en formación

profesional básica, como de grado medio y superior. De todos

es conocido que el curso pasado, ya lo comentamos aquí en

este Parlamento, 2.500 alumnos quedaron en la calle sin

formación, no porque no quisieran estudiar, sino porque el

sistema educativo los expulsó al no haber plazas suficientes. Y

ustedes, sabiéndolo, no han previsto absolutamente nada a este

respecto en los presupuestos de 2016.

Importante también fomentar el concierto de las plazas de

formación profesional que pueda ofrecer la concertada para

poder asumir este altísimo volumen de plazas que se necesitan.

Para Ciudadanos, la existencia de una escuela pública y una

concertada es garantía que un estado ofrece a sus ciudadanos

del cumplimiento del derecho de todos los padres a escoger el

modelo educativo que prefieran para sus hijos, sin que exista un
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condicionamiento económico para ello. La aceptación de una

sociedad plural es la base de cualquier estado democrático.

Por otra parte, añadir que, sin pausa, hemos de ir caminando

hacía la economía del conocimiento, donde nuestra universidad

debe jugar un papel importante y protagonista para ello. De

hecho Ciudadanos ha presentado una enmienda ambiciosa de

inversión en I+D+I, de aproximadamente 4 millones de euros

para el convenio de cooperación entre tejido empresarial y

universidad, que acabará desembocando en un círculo virtuoso

de transferencia de conocimiento y que generará atracción de

talento internacional, que evitará que el talento propio emigre,

que proporcionará la internacionalización de nuestra

universidad, junto con una mayor productividad de nuestras

empresas. 

Pero ello ya lo explicaré cuando tenga el turno de las

enmiendas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon al Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Casanova, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores i senyors diputats.

Començam aquest debat a la totalitat, l’hem plantejat d’una

manera separada del debat a la  globalitat per parlar de

determinades coses. 

Respecte de les grans xifres, no repetiré perquè ja els que

han parlat abans, sí que han parlat de l’augment del pressupost,

un pressupost que augmenta un 5,6%, per tant, més de 40

milions i per tant sí que veiem que, per part del Govern, sí que

hi ha una voluntat clara i expressa d’apostar per l’educació i no

fer demagògia i no fer una instrumentalització política, com

acaben de dir aquí ara.

El que està clar, jo el que veig molt clar i s’ha repetit aquí

pels diferents grups és que el Govern i en aquest cas la

Conselleria d’Educació, té molt clar el seu full de ruta perquè

segueix dos principis fonamentals: un, cercar la normalitat,

cerca la normalitat, vol retornar, i ho ha explicat aquí el Sr.

Conseller, vol retornar la realitat a centres, vol cercar el rescat

social i educatiu. I per altra banda, el consens, aquest consens

de què s’ha parlat aquí, aquest consens que el Sr. Vidal no el

veu, veu un consens de mando y ordeno. Jo perdoni, Sr. Vidal,

no hi estic d’acord, perquè jo també som professor i també li

puc dir que la legislatura passada el consens no va arribar de

cap manera i el mando y ordeno arribava de moltes maneres,

arribava de manera per escrit i arribava d’altres maneres.

El que sí està clar és que hi ha un intent d’arribar a la

normalitat, un intent d’arribar al consens amb diferents sectors.

Un dels sectors, el qual ja ha esmentat el Sr. Conseller, és el

sector del professorat. Aquest pressupost intenta retornar la

normalitat al professorat, intenta retornar el consens al

professorat i sí que intenta defensar el professorat. Malgrat el

que digui el Sr. Vidal, resulta molt curiós que ara, jo, perdoni,

però és que m’he sentit tremendament alAludit quan vostè ha fet

aquí una exposició dient que el millor per a una administració

és cuidar dels seus treballadors. I per tant, jo li he de dir que a

la legislatura passada l’administració va fer de tot menys cuidar

dels seus treballadors, sobretot dels treballadors de l’educació.

Jo ho sent molt, vostè ha parlat i ara li hem de contestar.

Sí que està clar que s’intenta retornar, rescatar el

professorat, ja s’ha explicat aquí, enguany hi ha hagut un

augment de plantilles, no sols és un rescat del professorat quant

a la quantitat, sí quant als drets perduts, els sexennis es

recuperaran, es recuperaran diferents drets.

Per altra banda, aquest augment també es reflectirà en què

els professors poden ser substituïts més fàcilment i no sols és

una recuperació puntual de les plantilles del professorat, sinó

també una consolidació de les plantilles. Un dels grans

problemes que tenim a l’educació de les Illes Balears és que les

plantilles són inestables i la conselleria ja ha fet el seu anunci,

a partir del curs vinent hi haurà 250 professors més en plantilla.

Això vol dir que es consolidaran.

Per una altra banda també dir que hi ha un esforç important

quant a l’escola concertada per a la seva equiparació, ja ho han

explicat aquí abans, tampoc no em vull estendre. 

I també he de dir que respecte l’any passat hi ha un augment

important i això també té a veure amb el professorat, dels

inspectors d’educació. Els inspectors d’educació no sols tenen

una funció punitiva i d’anar a inspeccionar, sinó que tenen una

funció d’acompanyament, que és necessària i imprescindible.

Per una altra banda també veiem que la conselleria fa tot un

seguit de mesures en aquest pressupost, dedicades a arribar a

restablir els drets de l’alumnat. 

Sra. Ballester, vostè ha pintat aquí un escenari tètric,

fantasmagòric de l’educació, de com..., vostè diu com 2.500

famílies se n’han anat a la tranquilAlitat, o l’assossec de l’escola

concertada. Perdoni, les famílies poden canviar i no és una cosa

més que l’altra. Si vostès defensen aquí que l’escola concertada

forma part de l’ensenyament i és igual a tots els efectes que

l’ensenyament, per tant, els problemes han ser iguals. Però de

tota manera jo seguiré en com la conselleria plasma en el seu

pressupost el rescat a l’alumnat, perquè augmenta tot el referit

a professorat de suport, AD, orientadors, etc. I també dir que en

aquest acord al qual s’ha arribat amb l’Assemblea, que es

dedicarà el 30% dels ingressos, això és una aposta ferma també

per reduir les ràtios als diferents centres.

També, ja per finalitzar, dir que la conselleria també ha fet

una aposta ferma de consens amb les famílies i amb la

comunitat educativa i per això hi ha un augment d’ajudes a

llibres de text, augment de menjadors, no em vull repetir, i

sobretot augment de les mesures de conciliació de la vida

familiar i laboral, donant un impuls important, com ja hem dit

abans, a l’escola d’educació infantil, a les escoles d’educació

infantil, que han passat de 0 a 1,5 milions en un exercici

pressupostari, crec que és important. Per tant, són tot un seguit

de mesures que van rescatant poc a poc i van tornant la

normalitat a l’educació.
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També dir, i ja m’estendré menys, que s’intenta arribar a un

consens amb la Universitat, hi ha un augment de pressupost a

la Universitat. Resulta curiós i d’això en parlarem a les

esmenes, com el Partit Popular presenta una esmena que

literalment diu que intenta retornar al pressupost els valors del

2010. És a dir, el Partit Popular intenta fer que la Universitat

retrotregui abans de la seva legislatura, volen oblidar-se de la

seva legislatura.

I finalment parlem de l’IBISEC, de les infraestructures.

Crec que és fonamental, dintre de tot el món educatiu una part

fonamental és el tema de les infraestructures. Dir que l’IBISEC

sí que ha fet un pressupost que nosaltres pensam que és un

pressupost important, però sobretot està basat en prudència,

eficiència i eficàcia. És a dir, el Govern ha posat seny i intenta

quadrar tot aquell pressupost que abans no s’ha fet.

No es fan inversions i inauguracions de coses que després

no es poden acabar, sinó que hi ha tot un pla. I sí, Sra.

Ballester, sí que es va demanar un pla d’infraestructures i un

pla d’infraestructures precisament per arribar al consens. A la

PNL del Pla d’infraestructures es demanava que s’establís un

consens entre els diferents membres de la comunitat educativa

per arribar a una planificació d’infraestructures, amb un

calendari ordenat i una territorialització ordenada, perquè, com

vostè ja sap, en diferents moments ja ho hem parlat, els

diferents territoris de les Balears tenen diferents

problemàtiques. S’ha parlat de com Eivissa té un dèficit

d’infraestructures important, com els centres necessiten millora

i per això, pensam que la conselleria a través de l’IBISEC farà

tot aquest Pla d’infraestructures, de fet el Pla d’eliminació de

barreres arquitectòniques i d’amiant ja està en marxa. Però

també cal veure les necessitats per posar tot un seguit de sous

i d’actuacions en els diferents territoris.

En definitiva el que volia dir, i acab, és que nosaltres

pensam que els pressuposts són assenyats, són coherents i no ho

són més perquè no n’hi ha, no se’n pot treure més, però sí han

agafat el camí de la normalitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, té un bon

equip i així simplifica les intervencions que hem de fer

nosaltres. Sra. Camargo, qui governa són els seus socis que

vostè els va donar el Govern, amb el seu criteri, que em sembla

molt bé, però ha dedicat de la seva intervenció 13 minuts a

atacar-me a mi com a oposició i 2 minuts ha dedicat al

conseller. M’agrada molt aquesta intervenció, però fins d’aquí

tres anys i mig jo no seré el president de la comunitat

autònoma, aleshores, gràcies per aquest avançament que em

fan, però em falten tres anys i mig...

(Alguns aplaudiments)

Si fa política, Sra. Camargo, i vol parlar de nosaltres, a mi

no m’agrada parlar dels altres, però respondre quan es fiquen

amb nosaltres sí. Jo crec que el Partit Popular fa el camí que li

toca, és a dir, fa set mesos la societat ens va donar un missatge

i simplement hem rectificat i ara, ahir, la societat va reconèixer

que havíem rectificat, simplement amb 17.000 vots més dels

que ens havia donat l’altre pic. Per tant, jo crec que rectificar

és de savis i després en parlarem d’això.

I si vostè estima l’educació, com diu i hi feia tanta de

referència, i vota en contra de les esmenes a la totalitat, que li

respect, veurem a quantes d’esmenes votarà a favor, que

significaran accions concretes per a un colAlectiu, per a un

centre o per a un altre colAlectiu, a veure a quantes ens votarà

a favor, perquè si no voldrà dir que duen la lliçó ben apresa i

saben bé què han de dir abans de començar el debat.

I Sra. Busquets, em digui vostè quin percentatge del PIB

vol dedicar a l’educació i vostè mateixa es contestarà. No li

llegesc el programa d’altres legislatures, li llegesc simplement

el que vostès han escrit.

Sr. Castells, si no m’he acabat d’explicar, em pensava que

m’havia donat per entès, m’explicaré ara. Quan li he dit que

havia copiat les esmenes, és simplement perquè quedi

demostrat que totes aquelles esmenes que vostès fa un any que

varen dir que volien per a l’educació, aquelles esmenes que

vostès varen fer perquè varen dir que vostès volien dur a terme,

no n’hi duen ni una. Això es diu enganar l’electorat, Sra.

Busquets. Simplement li ho havia dit per això. De totes

maneres pot rectificar, li presentam més de 40 esmenes

parcials, a veure quantes considerarà que són útils, perquè com

em digui que cap de les esmenes parcials que presentam és útil,

així sí que m’ho hauré de fer mirar perquè són totes les que

vostès varen presentar. Per tant, si vostè mateix quan vota em

diu tot el que nosaltres vàrem fer hi estam en contra, ens ho

haurem de fer mirar tots, tots. 

I les goteres dels centres, que sí que és molt divertit i són

anècdotes polítiques, però són per dir aquí perquè si no fem

dues anècdotes jo crec que ningú escolta ningú, fins i tot els

meus crec que no m’escolten a mi quan parl, per tant, em va bé

fer anècdotes...

(Rialles i remor de veus)

Tanta sort! Molt bé! Doncs sí, però, Sr. Busquets, l’aigua o

banya per a tots o no banya per a ningú. Aquesta parcialitat,

aquesta política, que és el que li vull dir, aquesta política a les

aules és el que em fa dir aquí que volem sectors no polititzats,

perquè, si quan governa un partit hi ha goteres i se senten i es

veuen, quan governa l’altre, si les goteres no s’han arreglat,

també s’han de sentir i s’han de veure. Això és el que li volia

dir.

Sra. Ballester, m’ha de permetre que li faci un petit matís,

si no hi està d’acord llavors pot rectificar i tornaré enrera, però
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vostè ha dit que ja no ballaven més la Conga, que l’havien

ballat un pic, estic d’acord amb vostè, amb un matís, ara la

Conga que l’han ballada un pic la substitueixen per la Yenka,

fixi’s, un pasito palante, señora... és a dir, ara volem una

esmena, ara no la volem, ara volem una proposició, ara no la

volem, ara volem això, llavors no ho volem...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... esper que accepti aquesta, aquesta...

(Rialles de l’intervinent)

I Sr. Casasnovas o Casanova, perquè sempre em confonc a

l’hora de pronunciar el seu nom, perdoni, no és mando y

ordeno, és ordeno y mando, i és ver, hi pensi: diàleg i consens,

ordeno y mando, perquè quan empren les paraules diàleg i

consens, i em referia concretament al Sr. Barceló, amb el sector

del turisme, no arriben a un consens, li fugen els sectors i li

boten, però ell segueix dient diàleg i consens, i això vol dir

mando y ordeno, perquè si tu dius diàleg i consens i dialog en

jo mateix i execut el meu consens, això per a jo és ordeno y

mando o mando y ordeno, així com vulgui.

Esper veure els seus vots a les esmenes.

I abans d’acabar només una frase, deia el Sr. Nel Martí

Llufriu, ara fa un any en el debat de pressuposts: “l’autèntic

debat que hauríem de tenir avui, que és veure si aquest

pressupost -repetesc, llegesc el Diari de Sessions- si aquest

pressupost resolt el tema dels passadissos -que em va fer

gràcia- a l’educació tenim alumnes que fan classes a

passadissos, com a sanitat tenim també malalts que esperen als

passadissos. Aquest pressupost no resol el gran problema, el

gran drama, que és atendre els nostres ciutadans dels

passadissos”. En general em transmet al que va dir el company

del seu grup, perquè vegin simplement que no és el mateix,

com he dit després de la meva primera intervenció, receptar que

prendre, que uns comptes feia l’ase i l’altre els traginers, la

responsabilitat de Govern l’han d’assumir, malgrat els seus

companys de govern s’entretinguin a fer oposició al partit que

ja fa oposició, els ho agraesc perquè em deixen entrenar per a

d’aquí tres anys i mig, però la responsabilitat de govern s’ha de

complir.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sr. Vidal. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vidal, era la seva

esmena a la totalitat i per això hem dedicat, he dedicat una bona

part del meu discurs a parlar de la seva esmena a la totalitat i de

la política del Partit Popular en la darrera legislatura i d’aquesta

esmena a la totalitat a la política del Partit Popular que vostès

estan presentant, per això m’he referit tant a vostès. 

Respecte d’aquesta qüestió, que no són els únics que ens

demanen que entrem en el Govern, de vegades també el Sr.

Font i el Sr. Melià ens ho diuen sovint, Álvaro Gijón abans ho

ha fet, vostès el que em diuen és que jo em posi guapa per sortir

al carrer i jo em veig ja ben guapa així com soc i no m’he de

posar més guapa. El nostre grup parlamentari es veu ben guapo

tal com està sense entrar en el Govern, i així continuarem. I

pens que no és només la meva opinió, sinó que és l’opinió de

molta gent que ahir es va pronunciar. Idò, per favor, respectin

la nostra voluntat i també el que ha dit la gent a les urnes, per

favor, deixin de dir-nos que ens posem guapos perquè ja ens

veiem força guapos així com som.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Melià, respecte d’això que ha dit, també s’ha referit... o

el diputat Castells, contra Bauzá vivíem millor, això és una

frase de Vázquez Montalbán que deia: contra Franco vivíamos

mejor, i la veritat és que no, ni contra Franco ni contra Bauzá

és possible dir que vivíem millor. Ja s’ha deixat clar i crec que

ho hem expressat força vegades que era una situació

insostenible, per això ara resulta tan absolutament paradoxal i

absolutament inversemblant creure que aquestes esmenes del

Partit Popular vagin en la mateixa direcció de contradir tot el

que va fer el Sr. Bauzá. La veritat és que no donam crèdit a

això.

Bé, en aquest sentit no estam d’acord, estam d’acord que

ara s’han de millorar moltes coses, aquest pressupost és

insuficient, per això vàrem presentar la nostra esmena, per això

vàrem forçar un acord per arribar a tenir un 30% més de

pressupost, però de cap manera contra Bauzá es vivia millor, hi

havia molta autoorganització de la gent i això sempre està bé,

però la situació de la nostra escola pública era lamentable i

sortir d’aquesta situació encara ens durà un temps, pel que

sembla.

Hi ha una cosa que no feia comptes comentar, que és el

tema de la facultat de medicina, perquè parlam de l’esmena a

la totalitat i no de les esmenes parcials, de l’esmena a la

globalitat de la qual parlarà el meu company Salva Aguilera,

però sí que volem deixar clar que si votam a favor d’aquests

pressuposts és precisament perquè no hi ha cap partida, o això

se’ns ha dit per activa i per passiva, que vagi destinada a la

creació d’aquesta facultat. No tenim res en contra de la creació

de noves facultats, estam a favor de l’educació pública

especialment, però de veritat és que ja ho sabem, ho hem repetit

força vegades, no hi ha recursos, tenim altres prioritats i en

aquests pressuposts és inassumible la facultat de medicina, i per

això, repeteixo, hi votam a favor.

Sobre altres qüestions que no m’ha donat temps abans de

comentar, però que també són importants, encara no s’ha

solucionat un tema que és important i que, a més a més, és

conseqüència de les retallades i de l’aplicació de la LOMCE,

i és la contractació dels colAlectius d’interins que no cobren a

l’estiu. Això en vàrem parlar també quan vàrem tractar

d’arribar a un bon acord que després de les assemblees, per part

de l’Assemblea de Docents varen arribar també a la conclusió

o a l’acord de desconvocar la vaga que havien convocat i

aquest tema va quedar fora, és encara un compte pendent

precisament per això, perquè abans aquests professors tenien
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feina tot l’any i ara no és així, ara se’ls descontracta durant els

mesos d’estiu i aquesta situació només fa enfortir la precarietat

de la qual tots els sectors del món del treball volem sortir. Per

això, no cal continuar allargant la precarietat en el sector de

l’educació perquè el que volem és que sigui de més qualitat. 

Només volia fer una altra vegada incidència, insistir en el

fet que això que deia abans també el Sr. Melià que fins i tot

s’han reunit amb l’Assemblea de Docents, jo crec que això no

hauria de ser l’excepció, això hauria de ser la tònica. Aquesta

conselleria d’Educació ha d’escoltar, com deia abans, s’ha de

reunir molt amb l’Assemblea de Docents, amb FAPA, amb tota

la comunitat educativa en el seu conjunt per tal que la nostra

educació millori d’aquí a poc temps. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

És que nosaltres formam part del Govern, Sr. Vidal, i clar,

nosaltres responem a una esmena a la totalitat, per tant, ens

dirigim a vostè que és qui l’ha presentada i amb la qual no

estam d’acord, perquè nosaltres formam part del Govern i, per

tant, pensam que tot i que podria ser infinitament millor aquest

pressupost, hem de defensar que una esmena a la totalitat no té

lloc, a més una esmena a la totalitat copiada dels pressuposts

que ens va presentar en Bauzá, un 5% més baixos, uns 40

milions més baixos, etc., més baixos que aquests, heu

d’enginyar un poc la imaginació. 

Què pensam? Que no té lloc una esmena a la totalitat

perquè de fet no heu defensat una esmena a la totalitat, heu anat

pegant cap aquí cap allà, dos titulars, la facultat de medicina,

les infraestructures... que això és el debat a la globalitat, allà on

veurem les esmenes, però no, heu anat pegant aquí i allà, teniu

tres titulars, el d’avui supòs que era el de la facultat de

medicina i l’altra és que estam en contra del turisme, que és el

titular del Sr. Gijón, que es repeteix i a mesura que es diu mil

vegades una mentida vosaltres us pensau que ho convertiu en

realitat, però no és així. 

Aquesta legislatura ha augmentat el pressupost, a aquest

pressupost per tant no té lloc fer-hi aquesta esmena i creim que

no heu defensat bé allò que pensàveu.

I torn repetir, el programa que m’heu mostrat és de 2011,

m’hi jug un pèsol, 2011, ho sé cert, ho sé cert, en el nostre posa

un 4,4, vos ho he dit, vos ho he dit i és així, el podeu consultar,

està penjat a internet i està penjat per tot.

Després una altra cosa, aquesta defensa de la millora i

aquest acord que hi va haver in extremis amb la vaga, també ha

estat possible perquè som al Govern i perquè els partits del

Govern s’hi varen posar d’acord, m’agradaria que quedàs clar

que no només és un mèrit de Podem des de fora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho tornaré a dir a veure si els

queda més clar, he dit que de vegades fa la sensació que contra

Bauzá vostès vivien millor, he dit que fa la sensació de

vegades, no dic que visquessin millor ni que no estigui molt bé

que s’hagi acabat aquella etapa funesta, he dit això, però, eh!,

si he d’assumir que som jo que m’he explicat malament no tenc

cap problema, però el que dic és que de vegades vostès

dediquen molts més esforços a recordar el passat i ara, amb un

grau de responsabilitat diferent, tenen una altra funció, uns

governen i uns altres donen suport al Govern i això és la realitat

i per tant, poden pujar aquí i dedicar els seus deus minuts

d’intervenció a parlar de Bauzá, però el que els pertoca és

mirar el present i mirar el futur i a això em referia, perquè

aquesta és la seva responsabilitat, entre d’altres coses perquè

efectivament la política educativa del passat govern va ser molt

dolenta.

Jo, a Podem evidentment no tenc record d’haver-li dit el

que ha de fer, com és evident que no em correspon a mi dir-los

què han de fer, el que sí que volem constatar és que de vegades

són a missa i repicant i això en la vida és molt difícil, per no dir

impossible, perquè vostès o governen o no governen o els

agrada el Govern o no els agrada, o estan d’acord amb els

pressuposts de la Conselleria d’Educació o no hi estan d’acord.

Perquè és clar, aquí vénen i presenten una esmena de 40

milions d’euros, no hi estan d’acord, no hi estan d’acord. I on

són aquests 40 milions d’euros, perquè vostès..., aquests 40

milions d’euros no s’han incorporat als pressupostos, no hi ha

cap partida, l’únic que tenen és un compromís teòric, però això

no s’ha arreglat i vostès pugen aquí i diuen: no, no, és que la

política de la conselleria cada vegada s’assembla més a la del

PP. Idò, com poden donar suport a aquesta conselleria? 

Això és el que jo em deman i és molt simple, vostès vénen

aquí i pugen aquí i diuen: quin desastre, Sr. Conseller, quina

decepció de la federació de pares amb les ajudes de menjadors;

idò no li donin suport a la seva gestió, aquesta és la seva

opinió, no és la meva, són vostès que expressen aquesta opinió.

Si no estan d’acord amb la política de la conselleria, retirin-li

el suport.

Això es diu coherència, coherència, això simplement es diu

això, o estic d’acord amb una determinada política o no hi

estic, punt, ja està. Jo no els dic el que han de fer, l’únic que

vull remarcar-los és que, és clar, no es pot estar a dues bandes

a l’hora, o s’està d’acord o no s’hi està, en essència. Això és

així, després si vostès em diguessin, no, és que no són 40

milions, és que és una esmena de 50.000 euros per no fer.., bé,

això ja seria una anècdota, però quan vostès fan una esmena de

40 milions d’euros qüestionen la totalitat de la conselleria, no

qüestionen un petit tema concret i per tant, és molt més dur.

La facultat de medecina, per les opinions que s’han

expressat en aquesta sala, entenc que té el suport àmpliament
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majoritari, el suport de MÉS per Mallorca i per Menorca, el

suport del PSIB-PSOE, el suport del Govern, el suport del

Partit Popular, que ha dit que no s’hi oposa sempre que hi hagi

recursos, amb suport d’El Pi, però només hi ha un grup

parlamentari que no hi està d’acord, el que passa és que aquest

grup parlamentari no sabem si votaria a favor o en contra dels

pressuposts si hi hagués la facultat de medecina, però com que

si hi ha els 40 milions o no hi ha els 40 milions tampoc no

sabem si votaran a favor o en contra i al final votaran a favor i

es conformen amb un compromís absolutament eteri, per tant

ja veim que això és molt flexible, deu ser la nova política que

efectivament es caracteritza per l’enorme quantitat de tones de

cintura que acumula.

I nosaltres continuam centrats en el pressupost i la veritat és

que reiteram que no podem donar el suport a l’esmena a la

totalitat perquè reconeixem l’esforç que ha fet el Govern,

sabem que és molt difícil, sabem que hi ha carestia

pressupostària i sabem que el conseller intenta posar ilAlusió,

seny i coneixement en aquesta qüestió tan sensible i tan

essencial per a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Vidal, entenc que vostè

hagi quedat tan afalagat (...) amb vostè, però és que estam aquí

rallant perquè vostè ha presentat una esmena a la totalitat, la li

ho han explicat les portaveus que m’han precedit, però també

vull assegurar-me que ho acaba d’entendre.

El Sr. Conseller ha intervingut per via incidental perquè ha

tengut la delicadesa o la deferència, els altres consellers també

ho han fet, d’explicar-nos el seu pressupost arran de la seva

esmena, doncs nosaltres ara debatem la seva esmena i per això

ens referim tant a vostè i no rallam tant amb el conseller.

De tota manera jo li he fet una pregunta perquè tinc la

sensació que vostè ve aquí a rallar i escolta poc, que m’aclarís

per què havia presentat l’esmena a la totalitat, perquè vostè en

la seva intervenció no ha explicat... el contrari, més aviat

semblava que donava suport a la política del Govern, i

sincerament li he de dir, perquè també ho hem vist a comissió,

la feina, tota aquesta feina que en la seva primera intervenció

ens ha dit que havia fet no li ret, no brilla, no es veu, perquè jo

li deman que m’expliqui per què ha presentat esmena a la

totalitat i vostè no ens ho explica. Així, la veritat, ens quedem

decebuts de saber almenys si vostè està tan d’acord amb la

política que s’està duent a terme i té aquest tarannà, que jo li

agraesc, de colAlaboració amb el Govern, per què presenta una

esmena a la totalitat. De les esmenes parcials ja en parlarem

després.

Respecte del miracle de les goteres que desapareixien, li

explicaré de què va això de la motivació, no sé si vostè ha

treballat mai al món de l’empresa, si ha tingut personal al seu

càrrec, doncs sabrà que la motivació és un element fonamental

de qualsevol política de personal, és un element fonamental. És

clar, si vostè estigmatitza el seu personal, si li obre expedients

de caràcter polític, si els calumnia fent cartes al diari, si els

assenyala amb el dit perquè fan vagues, si fa llistes negres, tot

açò és el que va fer el seu govern i el seu grup la legislatura

passada. Açò troba vostè que és una política de motivació?

Com vol que les vegin les goteres, el professor, les goteres i

tot?

Tot açò és el que..., és a dir, tot açò és el que varen fer

vostès, només deixar de fer açò ja és una política que va en la

línia que es produeixi aquest miracle de les goteres, era una

metàfora, jo li agraesc que vostè hagi posat aquest exemple

perquè realment anima el debat, però vostè també m’ha

d’entendre a mi, és una metàfora, ja sé que les goteres hi

continuen essent, però el que vull que entengui és que vostès

educativament varen fer una política de la desraó sense cap

aval pedagògic, intentant aplicar per decret -i mai més ben dit,

per decret- després de sentències de la justícia que els deien

que les lleis que havien fet estaven mal fetes, el seu ideal

lingüístic de societat en una mostra d’enginyeria social pròpia

d’un règim autoritari, vostès, els ciutadans liberals, varen dir:

doncs ara farem passar pel tub la societat balear perquè

nosaltres creiem que ha de ser així i l’obligarem a ser així. I

això també li ho dic a la Sra. Ballester.

Tot açò varen fer, per tant, no s’estranyi que quan el Govern

deixa de fer açò i fa coses normals, només normals, les goteres,

si és que n’hi ha, sonin diferent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Seré muy breve, comentarle al Sr.

Martí March que ustedes no han llamado a todas las

asociaciones de padres ni de profesores ni de alumnos para

mejorar la educación y tratar temas que nos preocupen, eso no

es verdad. Han llamado solamente a los que opinan igual que

usted, a los que le son afines ideológicamente y eso es una

realidad.

(Remor de veus)

Todas aquellas asociaciones que buscaban la calidad de la

enseñanza, manteniendo a los niños aparte y por eso se oponían

a una huelga indefinida, salvaje, que era el caos,...

(Remor de veus)

...no han sido llamados a hablar con usted, no han ido al

Consolat. Y para poder manejar la educación se tiene que

escuchar a todos y se tiene que dejar la política en la puerta,
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porque todos somos capaces de aportar muchísimo y más lo

que piensan diferente.

En cuanto a repartir los alumnos en Inca, que ha comentado

usted, es un tema que ya estuvimos hablando en comisión, es

un tema muy sensible, pero yo creo que quienes tienen que

elegir el centro para sus hijos son los padres, no es ni el

ayuntamiento ni los maestros, porque todos los niños son

iguales y tienen los mismos derechos y lo que no puede ser es

que un ciudadano del pueblo pueda elegir el centro al que vaya

a ir su hijo y otro tenga que ir obligado por lo que diga el

ayuntamiento o el maestro. 

Entonces yo creo que esa medida que ustedes plantean

como algo bueno, yo creo que no lo es porque ante todo quien

tiene que elegir el centro son los padres. O sea, y la función del

Govern, o la función del ayuntamiento es que los centros

tengan unas ratios correctas y que los centros tengan los

instrumentos necesarios para poder atender a esos niños que

son todos iguales, vengan de donde vengan.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Gràcies per haver recordat el meu llinatge, el meu llinatge és

Enric Casanova, Sr. Vidal, una casa nova, li ho dic perquè

vostè se n’oblida conscientment o inconscientment, si ho fa

conscientment és una vilesa, però si ho fa inconscientment és

senyal d’una altra cosa, és senyal de què vostè s’oblida dels

noms, s’oblida també del que va fer la legislatura passada,

s’oblida també de com va tractar les persones la legislatura

passada.

(Alguns aplaudiments)

Jo sé que vostè tal vegada té una memòria selectiva, però és

el que hi ha. Jo per això li recordo, vostè el que ha de fer és

agafar paper i apuntar, em dic Enric Casanova, d’acord? Una

casa nova, això és molt fàcil en el seu ideari, perquè és una i

nova i grande, d’acord?

(Algunes rialles i remor de veus)

Per tant, es lo que hay. Seguim...

(Rialles de l’intervinent i remor de veus)

Jo crec, bé, anem al que anàvem. Per la referència que m’ha

fet aquí de l’any passat, del pressupost de passadissos, m’alegra

que m’hagi fet aquesta referència de la política dels passadissos

perquè veiem com ara des de la conselleria s’intenta retornar

els alumnes dels passadissos a les aules, perquè intentem

retornar la normalitat a les aules i la intentem retornar a les

aules des del consens, des del diàleg i des del parlar amb la

comunitat educativa, hem parlat amb totes les institucions, hem

parlat amb ajuntaments i amb la colAlaboració de tots. No com

deia vostè, en pla ordeno y mando, que jo ho he dit

conscientment allò de mando y ordeno, allò del mando y

ordeno té una referència més des del punt de vista de la

displicència d’un governant que imposa.

Jo el que vull que entengui és que aquest pressupost sí

retorna a la normalitat. Per tant, l’esmena a la totalitat que

presenta no té cap sentit i per tant no li donarem suport, ni

aquesta ni moltes altres.

Jo ho sent molt, però ara el que toca és escoltar, el que toca

és escoltar. Vostè ha dit que el seu Govern va fer la legislatura

passada coses malament, idò ara li toca escoltar. Vostè ve aquí

amb un tarannà que per una banda diu que ens tindrà per al

consens, per a la colAlaboració, etc., i després l’únic que fa és

dir que hi ha coses que es polititzen les aules; doncs clar que es

fa política a les aules, com no s’ha de fer política a les aules, si

l’any passat van posar un TIL que el que feia era..., l’any passat

no, perdó, fa dos anys, van posar un TIL que l’únic que feia era

introduir directament no la política, el polític, perquè el que va

fer el Sr. Bauzá és entrar directament a les aules, i amb una Llei

de símbols que era allà directament.

(Remor de veus)

Com no van a sentir-se les goteres, clar que sentíem les

goteres i tot el que deien els passadissos. Per tant, crec que és

un moment de què retorni a escoltar i que retornem a la

normalitat.

Jo el que li volia dir, Sra. Ballester, sé que la legislatura

passada va ser molt caòtica, sé que a la legislatura passada hi

va haver molts de problemes; sé que es va fer una vaga, en la

qual jo hi vaig participar i molt orgullosament, però també li

dic que no va ser una vaga salvatge, els professors i tots els

membres de la comunitat educativa que vam fer vaga, teníem

molt en compte els drets dels nins i es va treballar de moltes

maneres per salvaguardar en tot moment els drets dels nins.

Mai va ser una vaga salvatge, va ser una vaga de pressió, que,

com a conseqüència ha tingut que el Partit Popular sigui allà on

és. És l’únic que li vull dir.

I respecte de la resta, sí, tots els nens són iguals i per això,

com que són tots iguals, són tots iguals davant la llei i davant

dels professors. Per tant, que vostè digui aquí, essent com diu

que és professora, que digui aquí que a les aules es fa política,

faci’s-ho mirar, perquè vostè també és professora, per tant, jo

entenc que vostè fa política dins les aules. Per tant, jo crec que

per favor deixem la política a la porta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 5 de globalitat. Agrupació de la secció 13,

Conselleria d’Educació i Universitat, amb les seccions i entitats

afins.
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B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, Secció 13,

Conselleria d’Educació i Universitat, al programa 421A,

Direcció i Serveis generals d’Educació i Universitat, esmenes

RGE núm. 9467, 9393, 9394, 9396, 9398, 9389 i 9405. Al

programa 421C, Planificació educativa i règim de centres

escolars, esmena 9379. Al programa 421D, Formació del

professorat, esmenes 9403 i 9404. Al programa 421F, política

i actuacions en matèria universitària, esmena 9407. Al

programa 421G, ordenació de la formació professional,

esmenes 9402, 9409, 9406. Al programa 421K, innovació i

comunitat educativa, esmena 9431. Al programa 422B,

educació concertada i altres ensenyaments, 9390. Al programa

422G, tecnologies de la informació i la comunicació, 9378. Al

programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, esmenes 9400,

9392, 9360, 9365, 9366, 9375, 9376 i 9391. E08, Institut

Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,

esmenes 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276,

9277, 9278, 9296, 9297, 9298, 9336, 9386, 9387, 9388, 9397

i 9401.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, Secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat, al

programa 000A, a nous programes i no classificats, 8981. Al

programa 421A, Direcció i Serveis generals d’Educació i

Universitat, esmena 8974. Al programa 422A, educació

pública, 8976. Al programa 422B, educació concertada i altres

ensenyaments, 8975. Al programa 423B, altres serveis a

l’ensenyament, esmenes 8978, 8979, 8980, 8977, 8988, 8991,

8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 9021, 9025 i 9026.

Grup Parlamentari Mixt- Ciutadans, Secció 13, Conselleria

d’Educació i Universitat, al programa 421F, política i

actuacions en matèria universitària, esmena 9568. Al programa

422B, educació concertada i altres ensenyaments, esmenes

9555, 9557, 9558 i 9564.

Té la paraula la Sra. Sara Ramón del Grup Parlamentari

Popular.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Començaré la

meva intervenció felicitant-los pel pacte a què ha arribat

l’executiu amb l’Assemblea de Docents, els felicit, s’han arribat

a acords amb els pressuposts, han aconseguit desconvocar una

vaga, tot i que no definitivament, i Podemos ha retirat l’esmena

de 40 milions a educació que tant preocupava el Govern.

Però bé, digui’m ha estat una maniobra quasi electoralista,

en el darrer moment in extremis? Sigui com sigui nosaltres ens

alegrem. Ens alegrem tant de l’increment d’aquest pressupost,

com de l’atur d’una vaga que al final no beneficia ningú.

Els pressuposts del 2016 han incrementat un 5,36% en

matèria d’educació. En el 2015 varen incrementar un 5,12%. És

a dir, va pujar pràcticament el mateix. Quina és la diferència?

La diferència és que les expectatives creades eren molt altes,

els partits que formen part del seu Govern varen fer de

l’educació una bandera durant tota la campanya i ara han estat

ells qui els han hagut d’estirar les orelles, tant sindicats, com

l’Assemblea de Docents, fins i tot Podemos. Certament irònic,

ara sí, diuen que puja el pressupost un 30% més. Bé, no sabem

ni quina quantitat, no sabem a què es destinaran, no hi ha cap

conveni firmat, en fi, tot a l’aire, fum. Esperem tots que arribi

a bon port i que puguin complir els seus compromisos.

En el Partit Popular sí hem concretat, hem concretat en 42

esmenes, a Laura Camargo li diria, més que li pesi, perquè

pareix que el Partit Popular no s’estima l’educació i mai no pot

aportar coses positives, li diré que sí. Són esmenes que algunes

coincideixen amb altres que s’havien presentat altres anys, com

s’està repetint reiteradament. Però també s’ha treballat i s’han

cercat esmenes de totes les illes i crec que feien molta falta.

I bé, crec que és molt important que els ciutadans vegin que

treballam tots en la mateixa direcció, que es tracten d’esmenes

constructives i que ens agradaria que ens acceptessin aquestes

esmenes i que li donessin suport.

Ara passaré a relatar breument, algunes d’aquestes esmenes.

Esmena de 3 milions per cobrir el conveni amb la concertada,

ja hem parlat d’aquest tema diverses voltes, crec que és una

preocupació de tots els partits. Aquest increment que vostès

tenen en el pressupost no ho cobreix, o sigui és per pagar deute

tant d’empreses com de docents, però no cobreix l’acord del

2008. Jo li diré que vostè s’ha reunit aquest divendres i ens

alegra i si fa el calendari d’aquest deute estarem molt contents,

però li vull dir que nosaltres també ens hi hem reunit i tan

contents no estaven, ja li dic, si arriba a bon port, nosaltres

encantats.

Una altra esmena d’atenció a la diversitat. És una esmena

destinada a l’augment de professorat de suport en aquells

centres on hi ha un alt percentatge d’alumnat estranger. Ja vostè

a l’anuari parlava de què en els centres públics s’estaven creant

guetos per als nouvinguts que arribaven. Pensam que és un

problema que s’ha d’afrontar ja, s’ha de tractar la

multiculturalitat, i sabem que també és un objectiu seu, però no

veiem aquesta realitat reflectida en aquests pressuposts.

Parla de plans integrals amb els ajuntaments, donar-los més

càrrega des de la conselleria, però realment la realitat dels

alumnes està dins les aules, per això pensam que aquesta

esmena és per calar més professorat dins les aules.

Una altra problemàtica que consideram prioritària en

aquesta legislatura és el manteniment de les instalAlacions, amb

esmenes hem fet 11 milions per a aquest destí. Unes tres

esmenes generals destinades a reforçar les mesures de seguretat

per al deteriorament i eliminar les barreres arquitectòniques i

l’amiant, que se n’ha parlat molt, però que eren projectes ja

compromesos amb fons BEI i que no s’han dut a terme,

pràcticament totes les barreres arquitectòniques dels IES

d’Eivissa, estaven ja compromesos. I esperem, vostè ha dit que

abans de la legislatura l’aminat estarà retirat, però nosaltres li

fem aquesta esmena de manteniment.

Pel que fa a infraestructures, nosaltres ho hem distribuït en

noves infraestructures, ampliacions i altres instalAlacions; noves

infraestructures per solucionar els problemes d’escolarització,

per aconseguir baixar les ràtios, que com sabem no han baixat,

fins i tot han pujat a moltes illes, com per exemple la d’Eivissa.

Tenim nous centres com el CEIP de Cala de Bou, tenim l’IES

d’Eivissa, CEIP Manacor, IES Santa Maria, segona fase
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Quartó, segona fase d’Escola d’Adults de Maó, entre altres, no

els direm totes. Bé, m’imagin que ens diran que el PP no ho va

fer l’altra legislatura. Bé, vostè sap que Eivissa és molt

deficitària i que es va fer molta feina i crec que això ho sap

perfectament el conseller, que s’han fet moltes infraestructures

en una situació econòmica prou complicada. Així que en

falten..., ja ho sabem que en falten, per això les demanam.

Altres instalAlacions com són el gimnàs de Ses Salines, ja

està compromès; com un menjador a Sant Joan, que crec que ja

ho va comunicar a l’ajuntament, a vostès i no sé si han

contestat. Un gimnàs per al CEIP Pintor Torrent a Ciutadella

també que estava compromès. Bé, aquests entre altres.

Llavors també la gestió pública de l’escoleta, vostè ha pujat

les ajudes en escoletes. Bé, pensam que és molt important,

també hem posat la gestió pública de l’escoleta de Can Nebot.

Les Pitiüses són les úniques illes que no tenen una escoleta

pública gestionada per la conselleria. Aquesta escoleta du

quatre anys tancada, vostès són el govern del rescat social, i

Podemos va anunciar en premsa que faria una esmena per a

l’escoleta de Can Nebot, per alguna raó al final doncs no l’ha

presentada, però pensam que, per coherència, li haurien de

donar suport.

Esmenes per a una major dotació per a la compra i

substitució de TIC, que vostès han baixat aquesta inversió.

Esmenes per a l’ampliació de serveis i places d’FP a Eivissa

i Formentera. També ha baixat lleugerament la partida de

formació professional que nosaltres consideram molt important.

I bé, per finalitzar l’esmena de 2 milions per posar en marxa

el Pla plurilingüe, com diu el Sr. Castells, tampoc no la

trobàvem, però crec que això no és excusa perquè si repetim els

mateixos errors, doncs sí que anirem endavant.

I bé, ja per finalitzar dir que en comissió vàrem aprovar una

PNL per unanimitat, una PNL que deia que faríem un mapa

d’infraestructures de necessitats. No s’ha fet encara, vull dir

que no està finalitzat. I això crec que no exclou, es va calar com

excusa per no aprovar aquestes esmenes. Crec que això no

exclou, perquè hi ha esmenes que són bones, que junt amb les

esmenes d’altres partits realment són un fidel reflex del que

tenim a les nostres illes, són demandes educatives i crec que és

un bon punt de partida per marcar una sèrie de prioritats.

Ara passarem a posicionar-nos a les esmenes dels altres

partits. Del partit El Pi donarem suport a totes les esmenes,

menys una que no trobam prioritària, la RGE núm. 9021, totes

les altres pensam que són aportacions necessàries, l’escola de

música, d’esport escolar, ràtios, la concertada que compartim,

i coses tècniques i infraestructures que també consideram

necessàries.

Pel que fa al Grup Mixt també les esmenes de la concertada

i el conveni amb la Universitat per al foment d’I+D+I, doncs

també trobam que és molt important i també donarem suport a

aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja hem marcat els grans

principis del plantejament del nostre grup parlamentari amb

relació als pressuposts d’educació i, per tant, molt breument em

referiré a les esmenes concretes que hem presentat.

En aquestes esmenes hi ha un grup molt gros que van en

relació amb allò que hem dit de la necessitat d’execució

d’obres, siguin de reformes, siguin d’ampliacions o siguin de

nous centres a molts de municipis, a municipis que bonament

ens han fet arribar les seves reivindicacions, sobretot volem

destacar la necessitat d’una nova escola a Campos, que ens

pareix que és un tema que encara té més urgència que altres, i

el tema de l’escola de Can Picafort, que també presenta

problemes greus. El Sr. Vidal abans es referia a les goteres,

també aquí hi ha hagut problemes que s’han hagut d’enfrontar

molt recentment i que han sortit als diaris. Podríem parlar del

municipi de Selva, del municipi de Sant Llorenç, de Vilafranca,

de Caragol d’Artà, de Porreres, de Santanyí. Hem fet un grapat

d’esmenes i el Partit Popular també n’ha fet d’altres pobles i

ciutats. El que he dit abans, és evident que les necessitats són

moltes i els pressuposts són escassos, som conscient, però

volem almanco cridar l’atenció sobre la situació d’aquestes

escoles i de les necessitats educatives d’aquests municipis. 

Una segona... no diré bloc, una segona esmena és la relativa

a les escoles municipals de música que necessiten ajuda,

entenem des del nostre grup parlamentari. Hem presentat una

esmena de 500.000 euros perquè els ajuntaments rebin un

suport per part de la conselleria per mantenir aquestes escoles

de música. 

També una esmena de 400.000 euros per al transport

escolar, hi ha alumnes que no tenen aquest servei i altres

alumnes que sí, depèn també si hi ha ajuntaments que sufraguen

aquest transport escolar i altres ajuntaments que no i, per tant,

entenem que seria anar cap a la igualació d’aquests alumnes i

no que estiguessin a la capacitat pressupostària d’un determinat

ajuntament. 

Tenim, finalment, dues grans esmenes, una dedicada a

l’avançament de caminar cap aquesta equiparació del salari

dels professors i dels mestres de la concertada, que li dedicam

1.354.000 euros aproximadament, i sobretot una segona

esmena, la més important, de 10 milions d’euros que és per a la

millora de ràtios, una demanda de l’Assemblea de Docents, de

molts de sindicats de l’ensenyament, una demanda, en teoria,

compartida per molts de grups parlamentaris que al final

aquesta si s’aprovàs seria una cosa concreta i tendríem una eina

per fer front a aquesta necessitat que no només és de

compliment de normativa sinó també de qualitat educativa.

Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari

Mixt, Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ciudadanos ha presentado cinco

enmiendas, cuatro de ellas son para conseguir el acuerdo de

2008 de la concertada, para que el Sr. Conseller tenga dinero

para el calendario del pago en unas buenas condiciones. Hemos

sumado un total de 1.481.744 para conseguir la equiparación

retributiva del profesor de la concertada a un profesor interino

de la pública, para el cobro de los sexenios de formación y para

el abono de la paga extraordinaria de 25 años de servicio.

Recordemos que este acuerdo es de 2008, se realizó por el

Consell de Govern del pacte y el acuerdo conseguido en mesa

sectorial se publicó en el BOIB y este acuerdo era un punto y

final de muchísimas negociaciones que se remontan al año

2000, pero sin embargo en el 2009 se suspende. Entonces,

creemos que todo profesional tiene que ser remunerado con

aquello que le corresponde por convenio y que ratear y buscar

las grietas de la ley para ver cómo se puede pagar menos al

trabajador es indecente, y más si estas carambolas las hace un

gobierno.

A este respecto decir que nos parece un despropósito

utilizar el articulado de la ley de los presupuestos para

introducir artículos que puedan precarizar la situación laboral

de los docentes de la concertada, como el artículo 31, 32 y 33,

sin planteárselo en la Mesa sectorial al sector. Es una manera

de gobernar a golpe de imposición y por la espalda.

Ciudadanos cree que la negociación colectiva es un acto de

gran responsabilidad, cree que los acuerdos conllevan

muchísimo esfuerzo y horas de negociación para alcanzarlos

donde todas las partes han de ceder, y lo que está claro es que

si se llega a un acuerdo y se firma dicha firma conlleva una

corresponsabilidad de todos los firmantes y el acuerdo, por

tanto, ha de ser vinculante. Por ello, esperamos que estas

enmiendas que facilitan presupuestariamente el cumplimiento

del acuerdo pues sean aceptadas por el resto de los grupos.

También hemos presentado una enmienda, la 9568, donde

proponemos destinar una inversión importante de 4.212.989

euros a un convenio específico con la Universidad para el

fomento de la I+D+I con el objetivo de favorecer la

investigación y la innovación dentro del tejido empresarial de

Baleares financiando proyectos específicos de colaboración. De

esta manera ponemos más capital semilla para el impulso de un

tipo de investigación en la Universidad que revierta

directamente en el desarrollo e innovación de nuestras

empresas y como consecuencia revierta en una mayor

productividad y riqueza que favorecerá el bienestar social. 

Creemos que las empresas y las instituciones científicas

públicas, como la Universidad, deben confluir en puntos de

interés sobre el desarrollo de la investigación científica, para

que las primeras vean la investigación como una inversión

estratégica y no como un gasto. Además, se genera la visión de

una universidad abierta a la sociedad, que genera innovación,

que atrae el talento de fuera, que internacionaliza la universidad

y que evita que nuestro talento emigre. Se generarían puestos

de trabajo de alta cualificación y grupos de personas que más

adelante podrán formar sus propias empresas de investigación,

desarrollo e innovación científica y tecnológica, que ya no sólo

se mantendrían por la inversión que realiza el tejido

empresarial balear, sino también por todo el tejido empresarial

internacional.

Esta enmienda es una apuesta clara y contundente por una

economía de conocimiento y por lo que pedimos su apoyo a

todos los diferentes grupos.

En cuanto a las enmiendas de otros partidos, nosotros nos

abstendremos en aquellas enmiendas del Partido Popular que

están presupuestadas a cargo de deuda pública. Sí aceptaremos

el resto de las enmiendas, todas ellas referentes a la mejora o

puesta en marcha de diferentes proyectos o infraestructuras en

centros.

En cuanto a las enmiendas de El Pi, lo mismo, nos

abstendremos en la 8976 porque sufraga la propuesta con

deuda pública, pero sí votaremos a favor del resto de las

enmiendas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja portem més de dues

hores parlant d’educació i sincerament incorporar algun

element més després de tot el que s’ha dit serà molt complicat.

Però bé, resulta que justament ara que anava a adreçar-me al

Sr. Vidal, no hi és. Però aprofito també el Sr. Melià, perquè

comencem amb la famosa esmena dels 40 milions.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Bé, doncs, intento defensar o explicar a la resta de diputats

i diputades que són aquí presents.

Com ja li vaig comentar a la comissió pertinent, i sobretot

al PP, han tingut una oportunitat perquè han perdut

l’oportunitat, igual l’estalvien diverses vegades d’intentar

aprovar en ponència a un primer moment, fa ja quasi dues

setmanes a la comissió, i les circumstàncies, els moments, la

pressió, els acords, com ja s’ha comentat anteriorment, amb el

Govern i per part nostra per retirar aquesta esmena.

Per què vàrem, i ho coment-ho molt ràpidament, per què

vàrem presentar una esmena de 40 milions? Ho vàrem fer

perquè, després d’intentar arribar amb una conselleria a un

acord per veure realment quines esmenes o quin projecte

podíem nosaltres presentar, va ser materialment impossible, i

per això vàrem presentar aquesta esmena. Per a aquelles

persones que hem treballat en l’escola pública, ara he fet un

“kit-kat” per a la representat de la ciutadania a Eivissa, i

sobretot perquè la veu dels ciutadans i ciutadanes a través del
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projecte Podem, puguem fer present una realitat que moltes

vegades hem estat ignorats, és un honor avui intentar parlar

d’aquests pressuposts.

També tinc paraules per a la Sra. Prohens, que moltes

vegades durant molt de temps hem patit, i sobretot ja ho han dit

els meus companys aquí presents, un malson; aquests quatre

anys, aquesta passada legislatura hem patit molts, molts

moments on realment la comunitat educativa i sobretot els

professionals, la nostra labor ha vist com realment era

impotència, ràbia, etc., però el Decret Llei 5/2012, d’1 de juny,

de mesures urgents en matèria de personal i administratives per

a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat

autònoma de les Illes Balears i altres institucions, em sembla

que és molt important; però, a més a més, és responsable també

el Sr. Bauzá i, com no, el Grup Popular.

Però bé, intentaré cenyir-me ara a les diferents esmenes que

els diferents partits han presentat. Sobre les esmenes no vull

intentar repetir massa el que s’ha comentat, però sí que, des del

nostre grup parlamentari veiem que, sobretot la part

d’infraestructures, ja ho han dit des de la Sra. Ramon, la Sra.

Bel, etc., que hi ha reivindicacions històriques per part de les

diferents illes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera.

Començo per Formentera, la Sra. Sílvia Tur, moltes vegades hi

faig referència en la comissió, encara tenim menys nines en

barracons, uns barracons que el curs passat o durant molts

cursos han estat en el CEIP de Sa Joveria, altres centres tenen

barracons a les diferents illes i, sincerament, fins que no

tinguem superat això, parlar d’una facultat de medicina, i això

enllaça una mica, haurem de prioritzar.

Per a nosaltres, per al nostre grup, és primer assolir tenir

unes condicions per a la gent més petita, uns centres educatius.

Quan hi hagi doblers invertirem, per tant ja la meva companya

Laura Camargo li ha comentat al Sr. Conseller que,

sincerament, li aprovarem aquests pressuposts perquè, en

principi, no hem trobat i ens han dit per activa i per passiva que

no hi haurà, ens preocupa una mica, sincerament, perquè la

setmana passada, llegeixo textualment la notícia, titular: “La

UIB diu que necessita saber urgentment si disposa dels doblers

per a la facultat de medicina”. No sabem què pensar, Sr.

March, esperem que això no sigui real i que bé, ja ho han

manifestat la resta de partits polítics el seu posicionament al

respecte.

Continuo amb les illes, el tema de les infraestructures,

importantíssim, de Formentera passo, per exemple, a Menorca,

ja en el seu moment l’escola d’adults de Maó i el Conservatori,

justament fa unes quantes setmanes, a la Comissió d’Educació,

el papà -perdó-, el PP demanava al Sr. Conseller...

(Algunes rialles i remor de veus)

... és que ja, no ho sé, de veritat, ho sento, vaig tan ràpid i

tinc tantes coses a dir, avui no és el meu dia, de veritat,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... després de la ressaca electoral i de comptar vots ahir,

sincerament estic una mica saturat, però bé, continuem. Vinga.

Doncs, com comentava, la setmana..., fa unes quantes

setmanes el PP demanava al Sr. Conseller què passava

justament amb aquestes infraestructures. Per a nosaltres són

molt importants i sobretot també per a la ciutadania de l’illa de

Menorca.

A Mallorca també han fet ja un repàs des del Grup El Pi,

també la Sra. Olga Ballester, bé, la resta per tant no ho vaig a

comentar, la necessitat i sobretot les notícies, la realitat ens

supera, Sr. March, nous centres a Campos i Bunyola, això és

una qüestió que vostè sap perfectament la realitat.

A Eivissa tenim..., esperam, pràcticament portem més de

vint anys i no sé si podrem celebrar els 25 anys, això em

demana la directora de l’Escola d’Idiomes que si realment

podran fer o celebrar el 25è aniversari del seu propi centre.

L’escola d’arts, ja també ho ha comentat la Sra. Ramón, el tema

de Cala Bou, etc.

Per tant, les infraestructures sabem des dels nous centres,

com les necessitats de la inversió de les que tenim i sobretot fer

present, com ja s’ha comentat i la Sra. Ramón ha fet,

determinades illes, concretament les Pitiüses, a causa d’un

creixement demogràfic molt important d’aquestes últimes

dècades, veiem que no hi ha hagut una bona planificació i per

tant veiem que, i enllaço amb el següent tema, el tema de les

ràtios, com multitud de centres d’infantil i primària, això és una

qüestió que ja tots els diferents grups parlamentaris ja hem

parlat i ho tenim molt present i sabem perfectament també, i li

reconeixem al Sr. March, a la seva conselleria l’esforç que ha

fet en aquests pressuposts, per al nostre grup parlamentari és

insuficient, però estam contents, d’acord?, i per això hem retirat

l’esmena, com s’ha comentat abans, que l’Assembla de Docents

ha dit Ok, li donem un vot de confiança, nosaltres també li

donem aquest vot de confiança, i llegeixo a la Sra. Ramón un

fragment d’aquest text, el qual és un compromís per part del

Govern respecte d’això: “El Govern adquireix el compromís

que les millores de finançament i l’ampliació dels marges de

despesa que es produeixin al llarg de l’exercici 2016,

reverteixin amb caràcter prioritari en les polítiques de caràcter

social i millora de l’economia productiva, en concret la política

educativa serà la prioritària, amb l’objectiu de reforçar l’impuls

que ja rebran a partir de les dotacions previstes en el pressupost

2016, un 30%.”

Per això, li recordem, no només a la Sra. Ramón, al PP, al

Sr. Melià i a la resta de partits que hem firmat, a part d’aquest

compromís, uns acords pel canvi i que, igual que som molt

crítics i hem fet pressió per intentar arribar in extremis a un

acord que pensem que es podria millorar, però sabem

perfectament, com comentam, l’esforç, el donem per vàlid i

continuarem reclamant i ajudant el Govern a millorar

l’educació.

Sobretot, ja per acabar, després en el temps meu del torn de

rèplica, el Sr. Marc ens ha comentat abans, sobre la banda

ràpida d’accés a internet. Sr. March, en el meu centre, igual que

molts altes centres, els microportables que en el seu moment es

varen comprar, cartons complets de microportables per a la

gent de primer, segon, tercer i quart d’ESO, el manteniment qui

el fa? Quantes persones? Per tant, moltes vegades pensem que

autopistes de l’educació, com del Sr. Bauzá, pensem en la
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infraestructura del software, però ens oblidem perfectament que

necessitem persones, companys, siguin informàtics, o persones

que estiguin dedicades expressament a mantenir aquests equips,

a mantenir tota la xarxa i moltes vegades -i això ho pot

preguntar a qualsevol dels docents que som aquí avui-, és un

problema que patim. Per tant, el tema d’invertir en les TIC molt

bé, però necessitem també que els professionals, primer, es

formin, i després es munti tota la infraestructura pertinent.

Ens ha agradat escoltar la felicitació, abans el Sr. Vidal, el

seu tarannà, felicitar per aquest acord, sincerament ens

agradaria que els consensos, que moltes vegades el fum que

diuen altres, l’Assemblea de Docents, tenim aquí també una de

les tres conselleres que hi va ser la passada legislatura, no

reconeixia l’Assemblea de Docents com a interlocutor vàlid i

per tant, Sra. Riera, almenys, i em sembla que des de la

Conselleria s’ha reunit, segurament que la galeria...

(Remor de veus)

..., sí, però bé, em sembla que el diàleg i les formes respecte

d’això no tenen res a veure respecte d’això...

(Remor de veus)

Bé, és igual, bé, vostè per tant, com tenim, estem cansats,

i això qualsevol... volem realment que -i ja vaig acabant

aquesta primera intervenció-, sincerament, i això és una

demanda a tots els partits, esperem que realment d’una vegada

per fi, aquí a les Balears, el Govern i la resta de partits ens

creiem que no gastem en educació, sinó que invertim en

educació. És una qüestió també que la falta de finançament,

com ja s’ha dit moltes vegades, és un hàndicap per intentar

tenir un finançament important i convidem a tots...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja acabo, Sra. Presidenta. I convidem a tots a continuar

lluitant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja estava preparada per estalviar

minuts, perquè ja començam a estar cansats, crec.

Molt graciós que la Sra. Ramón comenci parlant de la vaga

quan és una vaga que els varen muntar a ells, és vera que es va

reactivar, però hem de dir que aquest govern és el primer pic

que la desconvoca, és el primer pic en quatre anys que es

desconvoca una vaga, i ha estat amb aquest govern, gràcies al

diàleg i al consens. Reunir-se i no aconseguir res, Sra. Riera?

Que va tenir una feinada, només per tapar la imatge de la

consellera “Trepitja”, Déu n’hi do!, va calmar un poc els ànims.

I començ la intervenció, des de MÉS per Mallorca no

donarem suport a aquestes esmenes tant del Partit Popular com

de PROPOSTA PER LES ILLES com de Ciutadans, pels

motius que ja hem expressat a l’anterior debat. La majoria

d’esmenes estan centrades en infraestructures i són formulades

pel PP i per El Pi.

El Sr. Conseller March estarà molt satisfet perquè, si agafa

totes les esmenes, sabrà tots els centres que s’han d’arreglar, hi

ha una gran llista. Supòs que són els deures que li varen quedar

sense fer al PP, perquè durant quatre anys de gestió no va fer

gairebé res i en sis mesos ha fet tota una llista de centres que

necessitar reparar l’amiant de les teulades, centres que

necessiten reparacions urgents, construcció de nous centres. I

s’ha de fer tot això, però en sis mesos no es pot fer, s’ha de

planificar -que és això el que fa la conselleria-, es posa d’acord

amb els ajuntaments, fa intervencions urgents allà on són

necessàries, planifica els projectes d’inversions i dedica

partides pressupostàries per construir centres nous. No n’hi ha

prou, perquè són quatre anys de deixades i els centres educatius

estan així com estan.

Confiem que això millori. I s’ha de dir que en aquests

pressuposts hi ha un pressupost d’inversió en infraestructures

que ha augmentat en un 31% respecte del 2015.

Després també hi ha unes esmenes que parlen

d’equipaments escolars i s’ha de dir que es dedicar 2 milions

d’euros més que l’exercici passat.

També s’ha parlat de la Universitat, i té un augment de

pressupost del 3,48%, uns 50 milions per a nòmines i despesa

corrent. I després 1.200.000 per continuar amb el finançament

de la construcció de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos,

que és un plurianual, i després 1 milió més per a inversions

diverses de la universitat.

I se n’ha parlat molt de la concertada, i és vera que la

concertada tenia aturat un acord des del 2008, la qual cosa

suposa dues legislatures, s’ha d’admetre, però que enguany

s’han dedicat 11,2 milions a endarreriments no pagats amb

convenis signats i, a més a més, dia 18 de desembre es va

arribar a un principi d’acord per començar a aplicar aquest

acord del 2008.

També hi ha esmenes a les escoletes de la xarxa pública,

que a l’exercici passat hi havia zero euros i ara el (...) té 1,5

milions, que són 3.000 euros per unitat.

I per tot això expressat no donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Ramón, ja vam tenir

ocasió de debatre en comissió, però m’ha sobtat perquè ha

felicitat el Govern per haver resolt aquesta vaga i que si això

era una cosa electoral; clar, jo ara tornaré una mica al tema de

gotera, no?, jo pensava aquests els teníem a la butxaca els

professors i que no havíem de negociar res, però en canvi,

vostè, d’altra banda, felicita el Govern perquè aquí hi ha hagut

una negociació. Bé, no són tan fàcils d’acontentar els

professors, no ens donen cap xec en blanc. Per tant, com diu

vostè, s’hi ha de pactar sigui abans o després d’eleccions i

d’això no se’n lliura cap govern.

Torn sobre el tema de les esmenes copiades. Ja els vaig dir

en comissió que em semblava una falta de respecte el treball

parlamentari, sobretot els grups que sí que s’han treballat les

esmenes, però és que, a part, aquí hi ha un problema de fons,

que és que aquestes esmenes que l’oposició va presentar en el

pressupost de l’any passat era a un determinat pressupost, per

tant que el Sr. Vidal digui, bé, ara tornarem presentar les

mateixes, perquè si eren bones fa un any, també són bones ara.

Home, doncs no, no, això és un argument que sembla que

tingui solidesa, però no s’aguanta per enlloc; les esmenes que

podien ser bones fa un any, ara, en aquest moment, poden ser

totalment fora de lloc; per què? Doncs, perquè moltes de les

coses que posen aquestes esmenes ja es contemplen en el

pressupost.

En resum, i com li deia, Sra. Ramón, en comissió ja vam

debatre, ja vam fer el debat de globalitat, vostès en aquella

ocasió no van voler fer el de totalitat, van dir que se’l

reservaven per fer-lo ara aquí i l’han fet aquí, per tant, també,

com que vam fer en comissió el debat de globalitat jo tampoc

no entraré molt a fons. Només recordar-li, doncs bé, tot el tema

de l’atenció a la diversitat, que aquest probablement va ser dels

temes més mal portats a l’anterior legislatura, una falta de

preocupació absoluta en l’atenció a la diversitat, per tant jo en

aquell moment record que vaig tenir una reacció molt

vehement, em vaig sentir molt ofès perquè ens presentin

aquesta esmena, evidentment està totalment fora de lloc.

Després han presentat moltes esmenes a manteniment

d’instalAlacions, igual que El Pi, amb tota una sèrie de casos,

que, és clar, si suméssim tots els doblers que han posat aquí, un

poc perquè els ajuntaments els ho han demanat, clar, hauríem

de veure si realment fins i tot seria governable L’IBISEC amb

tots aquests compromisos de construcció. Jo, tal com vaig dir

en comissió, també ho dic aquí, jo crec que l’IBISEC té una

visió global de quines són les inversions, n’ha fet una

priorització i per tant per a nosaltres era una frivolitat ara

introduir canvis en aquesta priorització.

Respecte de l’escoleta de Can Nebot, que vostè ha tret

aquest cas, i ara no tant per entrar en el tema, a la problemàtica

concreta de l’escoleta de Can Nebot, però que no la conec, però

crida l’atenció una cosa i és que en aquests moments tenim un

sistema dual d’escoletes infantils: d’una banda, tenim tres

escoletes sostingudes per la conselleria, i després tenim mil

fórmules que s’han trobat per intentar subsistir escoletes de tota

la comunitat autònoma. Jo crec que el que hauríem de fer és no

reincidir en aquest error i no anar consolidant un model dual,

sinó que s’hauria de trobar la manera que hi hagués un únic

model d’educació infantil, amb participació i finançament,

lògicament, de la Conselleria d’Educació. Però no continuar

consolidant un model dual en què hi ha tres escoletes, amb la

de Can Nebot serien quatre, les quals són de primera categoria

mundial, per dir-ho així, i tota la resta que es moren d’oi, per

dir-ho d’una manera entenedora.

Bé, respecte del Sr. Joan Melià, també li he contestat una

mica totes aquestes -Josep Melià, perdó-, totes aquestes

esmenes de casos concrets, però em vull aturar sobretot en la

dels 10 milions, perquè realment és molt sorprenent i

m’estranya que no s’hi hagi esplaiat més, a mi em va

sorprendre molt que vostès presentessin aquesta esmena. Vostè

ja sap que ric molt amb els comentaris que fa, doncs aquesta

també em va fer riure una mica i, de fet, la resposta, com que

ara no ve al cas discutir amb Podemos la seva esmena dels 40

milions, perquè l’han retirada, li podré comentar a vostè; però

és que jo a ells ja els vaig explicar que esmenes d’aquest tipus

són inaplicables, perquè farien el pressupost, el convertirien en

un pressupost impugnable totalment, i li explicaré per què.

Vostè proposa augmentar la despesa no financera, és a dir la

despesa no financera que vol aplicar-ho a contractar

professorat, a canvi de disminuir la despesa financera, que és

a la part financera del pressupost, i açò no es pot fer, açò no es

pot fer perquè el dèficit del 0,3%, el dèficit màxim, aquest límit

de dèficit del 0,3% s’ha de verificar amb la part no financera

del pressupost. Per tant vostè posant aquesta esmena el que fa

és augmentar el sostre de despesa, que ja vam aprovar i que és

despesa no financera, per tant aquí l’aprova, i fa que aquest

pressupost no acompleixi la regla de despesa a la qual obliga la

Llei d’estabilitat pressupostària. Per tant, això ho convertiria en

un pressupost totalment impugnable i per tant, bé, són brindis

al sol que es fan, que és molt fàcil i que d’alguns grups m’ho

espero més que d’altres, que vulguin millorar les ràtios, perquè

ho llevam d’amortització de préstecs a llarg termini, bla, bla,

bla, (...) a la pública, etc.

Per aquests motius votarem en contra de totes les esmenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo per començar volia dir que,

en principi, tal com vam anunciar ja a la Comissió d’Educació,

no acceptarem les esmenes presentades, ara anirem repassant-

les i explicarem més detingudament per què.

Respecte de les del programa 421A, són esmenes que van

referides a professorat interí, més professorat i projectes d’EOI,

projectes d’un IES nou, projecte de l’IES Es Quartó del Rei,

etc. Sí que li he de dir que no es pot treure tanta despesa

d’aquesta partida. I respecte d’aquest programa hi ha una

esmena d’El Pi, referida al transport escolar, i dir-li que el

transport escolar ja està assegurat a la partida suficient, és més

que l’any passat i per tant creguem que no es pot votar.
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La partida més gran és la partida de les esmenes que fan a

infraestructures. Respecte de les esmenes d’infraestructures, jo

sí que li volia dir a la Sra. Ramon, que ella ha qualificat aquests

pressuposts que fan fum, que són fum d’encenalls. I respecte

del tema de les infraestructures, a mi sí que m’ha sorprès,

perquè realment li he de dir que el que es fa és un exercici una

mica de cinisme, una mica de cinisme perquè s’han fet tot un

seguit d’esmenes, demanant infraestructures, que jo no dic que

no fan falta, jo vaig ser el primer que vaig impulsar una PNL

per veure realment quines infraestructures fan falta, per veure

on fan falta aquestes infraestructures, per veure com evoluciona

la població escolar i per tant tenir una previsió, anticipar-nos a

les necessitats d’infraestructures, i per tant crec que són

necessàries. El que passa és que vostè parla d’una esmena per

al manteniment de les instalAlacions, i allà és on li dic jo que li

trob una mica de cinisme, perquè si mirem les inversions que

va fer la conselleria durant els anys anteriors, respecte d’aquest

concepte, li he de dir que si en el 2010 es van invertir per a

manteniment i petits arranjaments d’escoles, 2.420.000 euros,

en el 2011 se’n van invertir 560.000 i en el 2012 se’n van

invertir 290.000, normal que a dia d’avui les escoles necessitin

manteniment, és que durant quatre anys no n’hem fet cap de

manteniment. No n’han fet cap de manteniment, per tant les

coses, com diu el meu pare, com deia el meu pare, les coses

noves es fan velles i les velles s’han de tirar.

Per tant, aquí passa exactament el mateix, vostès han deixat

que les coses es facin velles, que les escoles no tenguin el

manteniment adequat perquè no s’ha invertit i, per tant, ara el

que no es pot fer és demanar que s’inverteixin en manteniment

tot d’una.

(Remor de veus)

No, no, no, Sr. Melià, no vull dir que no s’hagi de fer, però

el que no es pot fer és fer-ho tot d’una tacada, perquè no hi ha

sous, vostè ho ha dit, no hi ha sous, i per tant s’ha de prioritzar.

El que passa és que ens resulta una mica cínic que el Partit

Popular durant una legislatura deixi d’invertir en manteniment

i ara vengui aquí i a sis mesos d’haver deixat el govern, vengui

aquí i exigeixi un manteniment perquè les escoles li fan molta

falta. Doncs, perdoni, no.

Respecte de l’escoleta de Can Nebot, torn insistir, l’escoleta

de Can Nebot és una escoleta que va construir el Consell

Insular d’Eivissa perquè a un moment determinat el consell

insular volia fer una política determinada. El Sr. Marí Calbet va

dir que s’havia de construir una escoleta i després d’haver

construït l’escoleta, no hem sabut mai com obrir-la. No hem

sabut mai com obrir-la perquè, a més a més, tenim un problema

que és la Llei Montoro, que no deixa contractar més gent, etc.,

és a dir, vostès van triar l’escoleta de Can Nebot, per una

necessitat política i el problema de Can Nebot s’ha consolidat

per una actuació política que es diu el Sr. Montoro.

Després, dir-los que respecte de l’esmena de formació

professional, a la qual ha fet referència aquí la Sra. Ramón, si

no vaig errat, perquè no he posat el número, si no vaig errat

crec que és una que està retirada. Però bé. Respecte de la

formació professional, sí dir que la formació professional té

menys pressupost, però ja ho vaig dir en comissió, ja vaig dir

en comissió que la formació professional no sols és de la

Conselleria d’Educació, sinó que també s’ha de tenir en compte

tota la formació professional que es dóna per part de la

Conselleria de Treball. Quan fem el debat del pressupost de la

Conselleria de Treball ja parlarem de la formació professional

ocupacional, que per tant crearà aquests.

Respecte del tema dels convenis de la concertada, sí dir que

hi ha diàleg, hi ha intent de recuperar els acords, es van

suspendre els acords, sí, però després té un temps sense poder-

lo recuperar, ara ja hi ha un calendari per retornar els drets als

professors de la concertada. Per tant, es camina per al retorn a

la normalitat, també en la concertada; es camina per l’acord

també amb la concertada.

I això en referència al tema de l’acord, perquè clar, aquí es

parla de necessitats, però també són necessitats que van

referides a una necessitat d’un acord, d’un acord educatiu, un

acord educatiu -també aprofitant que és aquí la Sra. Riera-, jo

crec que recordaré tota la meva vida el moment en què per un

mitjà de comunicació la Sra. Riera deia tan alegrament que ella

no necessitava tenir cap acord educatiu amb ningú, perquè ella

l’acord el tenia amb els seus electors, i per això és aquí

asseguda allà on és ara.

Respecte de l’esmena del trilingüisme, aquesta, perdoni, ja

li ho vaig dir en comissió, crec que és una esmena que per

principi s’ha de dir que no; és a dir, està molt clar aquests

pressuposts són uns pressuposts que van després del TIL. El

TIL ha quedat a l’oblit, Sr. Vidal es recordi d’apuntar: “oblidar

el TIL”, això ho ha d’apuntar quan... Oblidi el TIL i per tant,

ho dic jo, perquè així, quan proposen les esmenes doncs quan

revisi les esmenes, doncs vostè també pugui dir: mira, això no

cal posar-ho perquè del TIL ja no cal, ja quan sigui el moment

ja parlaré del programa de trilingüisme.

I respecte d’altres temes com són les escoles municipals de

música, sí dir-li que les escoles municipals de música són

necessàries, però realment ara hi ha altres necessitats, com són

les necessitat d’inversió a centres que necessitem el mapa.

I respecte de les esmenes que fan d’afectació, el Partit

Popular, que n’hi ha tot un seguit d’esmenes, sí dir que jo crec

que quan les han fet no s’han aturat a pensar el que demanaven,

perquè demanen l’afectació de més de 30 milions d’euros. Jo

no sé d’on volen afectar tants milions d’euros, jo pens que el

pressupost de l’IBISEC no arriba a tants. Per tant, si tenim un

pressupost d’ics milions d’euros i vostès n’afecten molts més,

doncs què vol que li digui? No crec que sigui menester.

I per acabar, dir que l’esmena que fa de les TIC, ja hem

parlat de la banda ampla en la qual s’invertirà, per tant crec que

va molt bé. Jo estic molt d’acord amb el que ha dit el Sr.

Aguilera, que invertir en TIC no sols es posar banda ampla, no

sols és comprar més ordinadors, sinó que també s’ha de fer el

manteniment. De cada vegada tenim una educació pública que

utilitza més tecnologia i per tant cada vegada es necessita més

manteniment.

I pel darrer, dir que la Universitat si que puja el pressupost

i acabar amb la curiositat, que simplement és una curiositat, que

el Partit Popular en la redacció de l’esmena demana que es

torni al pressupost de la Universitat del 2010. Tornem a tenir
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aquesta memòria selectiva o volen oblidar-se de la legislatura

passada per alguna cosa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, del Grup Parlamentari

Mixt, Gent per Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, m’agradaria donar

una calorosa benvinguda, calorosa ho és perquè tenim una bona

temperatura, però m’agradaria donar una calorosa benvinguda

als representants del Consell Insular de Formentera que avui es

troben en el lloc del públic, al president i conseller de

Vicepresidència, gràcies per acompanyar-nos.

(Alguns aplaudiments)

Bé, Sr. Conseller, dia 4 de novembre vostè va fer una

primera declaració d’intencions a la seva compareixença a la

Comissió d’Hisenda, ja va dir quines intencions i quines

prioritats tendria en matèria educativa, ens va dir que posaria

l’accent en la millora dels resultats acadèmics i en els processos

i nivells d’escolarització, i entenem que amb el seu pressupost

evidentment contribuirà a fer-ho. En aquest cas concret, el

pressupost d’Educació del 2016 és de 817.000.021 euros, la

qual cosa suposa un increment de 41 milions respecte del

pressupost del 2015.

És evident que les Illes Balears tenim moltes necessitats

educatives en infraestructures, necessitam millorar els

problemes de ràtio, problemes de professorat, problemes de

manca d’equitat, millora de la qualitat i rendiment, però la seva

conselleria du un bon ritme de feina i vull posar-ho en valor i

vull fer-li saber.

Després de cinc mesos de feina i de fets, Formentera, per fi,

disposa de pressupost per poder construir l’escola d’infantil i

primària, dues línies, de Sant Ferran de Ses Roques. Aquesta

escola ens ha estat negada reiteradament durant quatre anys pel

Partit Popular i ens ha estat negada, no per falta de pressupost,

sinó per falta de voluntat política i per càstig a l’illa de

Formentera. Però ara per fi és una realitat i un somni que hem

tengut des de Formentera, perquè sí que tenim somnis, però

tenim somnis que finalment, quan hi ha voluntat, es

converteixen en realitat i aquesta vegada ho serà i vostè ha estat

capaç de donar aquest compromís i reflectir-ho en aquest

pressupost. Per tant, en aquest sentit també li he de donar les

gràcies.

Disposarem també de 490.000 euros per a l’adequació

d’una aula de cuina a l’IES Marc Ferrer, la qual permetrà oferir

estudis conjunts de cuina i restauració, eina bàsica per poder

complementar en la mesura possible les necessitats de formació

professional que tenim a la nostra illa, perquè, com vostè ja sap

sobradament, només disposam d’una oferta d’un mòdul de grau

mitjà, i això evidentment és injust i és inacceptable per poder

equiparar els alumnes i els estudiants de l’illa de Formentera

amb la resta d’estudiants de les Illes Balears.

Passarem de zero euros per a ajuts a les escoletes, a 3.000

euros per unitat i per aula, en total més d’1.500.000 euros que

vostès han previst per als ajuntaments, per fer front a les

necessitats en educació infantil. Ha previst una partida

d’1.100.000 euros en ajuts a menjador per a les famílies en

situació de vulnerabilitat, fet que suposa 200.000 euros més

respecte de l’any 2015. Comptarem amb ajuts per al programa

d’adquisició de llibres de text, que augmenta la partida de 10

a 50 euros per alumnes, amb un import total d’1.500.000 euros

a repartir entre totes les illes. I ja es troben en marxa les

negociacions per ampliar l’oferta educativa de formació

professional a la nostra illa per al curs que ve. Per tant, per

aquest fet, evidentment, també ens congratulam.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitat també s’ha

compromès a crear 250 noves places fixes de professorat per

als centres de primària i secundària, de les quals es preveu que

un 20% correspondran a equips de suport. D’aquestes places,

un total de 4 també seran per a Formentera.

Així mateix, ha anunciat el seu compromís de destinar un

30% de l’increment del pressupost que es pugui produir al llarg

de l’any 2016 per l’arribada de nous fons de Madrid a la nostra

comunitat a cobrir altres necessitats educatives, i crec que

també és un molt bon compromís i és molt necessari.

I una vegada dit això, em referiré a les esmenes que han

presentat la resta de grups que es troben a l’oposició, és a dir,

el Partit Popular, El Pi, etc., i Ciutadans. Pel que fa a les

esmenes, el que crida prou l’atenció és veure que, bàsicament,

totes les esmenes fan referència a construcció, ampliació,

reformes i noves edificacions i segurament totes les que es

plantegen a aquestes esmenes són molt necessàries, és a dir, no

m’atreviria a qüestionar-ho, ben igual que nosaltres hem

defensat la necessitat d’una escola nova per a Sant Ferran,

entenc que tota la resta de peticions són legítimes, però el que

no és realista, senyores diputades i senyors diputats, és, per

exemple, que el Partit Popular demani, per al 2016, 42 milions

d’euros per construir o rehabilitar un total de 42

infraestructures educatives, algunes de les quals existeixen i

altres s’han de fer noves. Creuen sincerament que és realista

que cap govern, cap, ni vostès ni el que hi ha ara ni cap altre

que vengui a un futur, serà capaç de posar en un any més de 25

projectes? Sumats als 12 que presenta El Pi, evidentment, i

sumats a uns altres tants que presenta Ciutadans, això no és

realista i per tant, com que no és realista, jo els demanaria que

a l’hora de fer les seves esmenes, si realment pretenen suport de

la resta de grups i, en particular, el suport de Formentera, facin

també una feina de priorització.

En tot cas, des de Formentera no donarem suport a aquestes

esmenes, perquè entenem que no obeeixen a un criteri de

priorització objectiu, i també perquè el conseller d’Educació

s’ha compromès, i ja ho va fer en el moment de conformació

d’aquest Govern, s’ha compromès a fer un llistat de prioritats

i una planificació exhaustiva, tenint en compte criteris objectius

de necessitats en aquestes illes. Per tant, quan això estigui fet,

evidentment Formentera serà absolutament escrupolosa i

demanarem que aquestes necessitats s’atenguin, siguin de l’illa

que siguin.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 6, de totalitat i globalitat, agrupació de la

Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,

amb les seccions i entitats afins. Esmenes a la totalitat, Grup

Parlamentari Popular, secció 14, Conselleria d’Hisenda i

Administracions Públiques, esmena 9130; Secció 05, Consell

Econòmic i Social, esmena 9131; Secció 32, ens territorials,

9132; Secció 35, fons de contingència, 9133; Secció 50,

Agència Tributària de les Illes Balears, 9135; Secció 78, Escola

Balear d’Administració Pública, 9134; S10, Gestió

d’Emergències de les Illes Balears, societat anònima, 9136.

Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, Secció 14,

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, al

programa 124A, cooperació i relació amb els ens territorials i

relacions interadministratives, esmenes 9325, 9326 i 9324. Al

programa 222B, activitats classificades i espectacles, esmenes

9327 i 9328. Al programa 222C, actuació de policies, esmena

9329. Al programa 223A, Emergències, esmenes 9331, 9332

i 9333.

Secció 32, ens territorials, al programa 912A, transferències

a corporacions locals, esmenes 9470, 9471, 9472, 9295, 9299,

9382, 9428, 9429 i 9430.

Secció 34, deute públic, al programa 011A, deute públic,

esmenes 9367, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438 i

9439.

Secció 35, fons de contingència, al programa 634A, fons de

contingència d’execució pressupostària, esmenes 9294, 9312 i

9335.

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, secció 14, Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques, al programa 124A,

cooperació i relació amb els ens territorials i relacions

interadministratives, esmena 9560.

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente del Grup

Parlamentari Popular.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenas tardes, consellera,

diputados. La Conselleria de Hacienda y Administraciones

Públicas es una conselleria que, por la cuantía de su

presupuesto pues puede parecer una conselleria con poca

importancia por la cuantía del presupuesto, relativamente,

porque son 60 millones de euros, pero es una conselleria

fundamental, básica y importante para el buen funcionamiento

de la administración pública de esta comunidad. Es una

conselleria que tiene como función dos elementos

fundamentales sin los cuales no funciona nada, no funciona ni

una administración pública ni una empresa, que es el control,

la gestión y la promoción del capital humano, de las personas

que hacen que funcionen las administraciones y el control del

dinero de los ingresos y los gastos. Por tanto, sin esto no

funcionaria la administración y por eso su importancia.

Y somos conscientes, desde el Grupo Popular, de la

dificultad de gestionar esta conselleria, de elaborar el

presupuesto, de tener los ingresos y de tener los gastos y de

controlar el personal, porque sabemos precisamente que las

necesidades siempre son ilimitadas y los recursos siempre son

limitados. Y por eso, desde nuestro punto de vista, el Grupo

Popular entendemos que hay dos funciones importantes, que a

veces hace que la Conselleria de Administraciones Públicas y

Hacienda haga, digamos, entre comillas, de malo de la película,

que son precisamente el control de esos dos elementos y que,

con este proyecto de presupuestos, pues se saltan parte de esa

función, se diluye esa función tan importante, la función del

control del gasto y la función del control del personal. Y con

estos presupuestos se eliminan las funciones, en parte, de

control previo en materia de personal, la necesidad de los

informes previos de la Conselleria de Administraciones

Públicas y la Dirección General de Función Pública, y eso

entendemos que es un problema grave, un problema importante

porque, evidentemente, el control a posteriori es un control

muchas veces inútil o inexistente.

Y por otro lado, se elimina en gran parte la Ley de finanzas,

como ya se ha explicado en el debate de la enmienda a la

totalidad del presupuesto. Por tanto, esas dos funciones básicas,

fundamentales que tiene la conselleria pues se eliminan y por

eso presentamos emienda a la totalidad y entendemos que

debería corregirse.

Y el resultado de no controlar los gastos de personal y el

resultado de no controlar los gastos de la administración, ya

vimos a qué nos llevaban, lo vimos en el mandato 2007-2011,

en que lo que se produce, precisamente, es el desbocado gasto

público y el desbocado déficit, en 2008 tuvimos 901 millones

de euros de déficit; en 2009, 856 millones de euros de déficit;

en 2010, 1.311 millones de euros de déficit; en 2011, 1.313

millones de euros. Y eso, ese descontrol en los gastos de

personal y en los gastos de funcionamiento de la administración

es fatal, es fatal para la economía, y es fatal, sobre todo si se

produce en un momento de crisis económica.

La situación, siempre en el debate, y lo hemos visto y lo

seguiremos viendo, y supongo que entra dentro de las normas

del juego, es que siempre comparamos las situaciones

económicas de lo que se gastaba antes, a lo que se gasta ahora,

de la situación de antes a lo que se gasta ahora, cuando las

situaciones económicas todos sabemos, y entiendo que todos

sabemos que son totalmente diferentes. No es lo mismo cuando

nos encontramos en plena crisis económica, con una

disminución de un 40 o un 30% de los ingresos por ingresos

tributarios, a cuando se recuperan los ingresos tributarios, como

ha pasado este año y el anterior, que se están recuperando los

ingresos tributarios y, entonces, se tiene más ingresos por parte

de la administración pública. Y eso es así.

Lo que pasa es que yo veo, o vemos desde el Grupo

Popular, una cuestión fundamental en el debate sobre los

ingresos. Cuando presentamos enmiendas o solicitudes de más

gasto, de más inversión en determinadas cuestiones, la

respuesta de los representantes de las formaciones políticas que

dan apoyo al Gobierno, dicen: “por eso tenemos que subir los

iimpuestos”, la razón de ser, la justificación de mayor gasto

público es la necesidad de subir los impuestos. Y creo que se
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olvidan de una cuestión básica, ya que hablamos de política y

de principios y que nosotros entendemos que es fundamental y

básica, y es que para recaudar más no hace falta subir los

impuestos, es más, puede uno subir los impuestos y recaudar

menos; es más, lo más importante de todo, que nos olvidamos

a veces, es la actividad económica, tener un tejido empresarial

que genere ingresos. Sin tejido empresarial que genere

ingresos, ya podemos subir el tipo impositivo, porque el 15%

de 0 es 0 y el 30% de 0 es 0. Y lo básico es generar un clima

político y social que genere actividad económica, si no..., ya sé

que eso a veces a ustedes les suele costar entenderlo.

Y las características generales de este presupuesto,

precisamente, es la subida de la presión fiscal, ustedes suben

todas las tasas, nos dicen que sí que la subida de la presión

fiscal solamente la realizan para las personas que tienen

mayores ingresos, pero las tasas las pagan todos los

ciudadanos. Crean un nuevo impuesto, un nuevo impuesto que

grava nuestra principal actividad económica y suben el IRPF y

donaciones y el resto de impuestos. Por tanto, suben los

impuestos y, en cambio, siguen en esta conselleria con los

recortes; es decir, yo recuerdo que nos echaban en cara los

recortes, pues aquí siguen los recortes, siguen los recortes a los

ayuntamientos, siguen los recortes al fondo de cooperación

municipal; siguen los recortes al fondo de seguridad; siguen los

recortes al fondo o a las aportaciones que se hacen para la

modernización, para las inversiones en protección civil, y por

tanto, las pocas inversiones que hace en esta conselleria, que se

hacen en estas consellerias, se recortan. Más impuestos y más

recortes, esas son las características generales de estos

presupuestos.

He buscado por todo el proyecto de presupuestos un gasto

que durante los últimos cuatro años ustedes lo ponían como

enmienda, lo digo porque veo las críticas que se hacen a las

enmiendas que se presentan por parte de la oposición, y digo,

voy a ver si son coherentes, había un gasto que era histórico,

que ustedes proponían, que era lo del helicóptero del 112,

900.000 euros que costó el helicóptero del 112, y cada año, en

sus enmiendas, los grupos que ahora tienen la responsabilidad

de gobierno, ponían la enmienda de que había que recuperar el

helicóptero, lo he buscado por todo, no aparece, no está.

Ustedes, que tanto lo exigían, no lo pusieron, y no lo pusieron

porque el anterior gobierno firmó un convenio con el

Ministerio del Interior, en que el servicio del helicóptero de

rescate lo hace el Ministerio del Interior y nos ahorramos una

buena cantidad de dinero, cuesta bastante, muchísimo menos

que los 900.000 euros que costaba entonces.

Por tanto, insisto, son unos presupuestos en los que se

incrementa sustancialmente la presión fiscal y se reduce la

inversión. Les solicitábamos, les hemos presentado enmiendas

parciales, precisamente para corregir, simplemente para

corregir esa disminución de inversión de los gastos, de las

transferencias que se hacen a los ayuntamientos en el Fondo de

Cooperación Municipal del fondo de seguridad que se hacen

los ayuntamientos para la policia local, de las ayudas a

protección civil, simplemente para ponerlos al mismo nivel que

estaban en el presupuesto del 2015, que, por cierto, ustedes

criticaron que eran pocos. Cogen el Diario de Sesiones, miran

el debate del año pasado, y nos criticaron que esas inversiones

que destinábamos a los ayuntamientos, pues eran pocos;

ustedes las reducen más, más recortes. O sea que cuando

hablamos de coherencia también aquí creo que como mínimo

pues, crítica política hacia el equipo de gobierno, pues tenemos

margen suficiente para hacerla y razones suficientes para

hacerla.

Y por último, sobre el tema del consenso; en los

presupuestos de 2015, un ejemplo de consenso, les aprobamos

dos enmiendas a esta conselleria, a la de Administraciones

Públicas, que es la que recuerdo. Ustedes nos aprueban una; es

decir, nosotros les aprobamos, teniendo mayoría absoluta, el

cien por cien más de las que ustedes nos aprueban, ustedes nos

aprueban una sobre la unificación del sistema informático de la

Policía Local, que creo que es un buen paso, un buen servicio

y una buena idea, y por tanto ése es el consenso que quieren

ustedes. Ustedes reclamaban, cuando estaban en la oposición,

que no se les aprobaba ninguna, pero nosotros les aprobamos

el cien por cien más de las que ustedes nos aprueban a

nosotros, para que vean con datos concretos cuál es la

situación.

Por tanto, señoras y señores diputados, entendemos que los

presupuestos de esta conselleria se resumen básicamente en

menos inversiones, más impuestos, menos controles, y en

definitiva peores presupuestos para los ciudadanos, y además

no aparecen tampoco en esta conselleria, no encontramos por

ningún lado las inversiones de la ecotasa. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Correspon ara la intervenció

del Govern, per part de la Sra. Consellera d’Hisenda, la Sra.

Catalina Cladera, per un temps de quinze minuts.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies. Senyores i senyors diputats, aquest debat de

pressupostos és la darrera passa per aprovar els primers

comptes de la legislatura del nou govern. Abans d’entrar en el

bessó de la meva intervenció vull expressar ara la meva

satisfacció per totes les gestions que hem estat capaços de fer

entre tots per arribar fins aquí, i vull també transmetre el meu

agraïment a tots aquells que han colAlaborat per elaborar aquest

projecte de pressupostos, un pressupost fruit del diàleg i del

consens. És la manifestació dels acords de governabilitat i és la

voluntat de la majoria de la societat. A més és un element

d’estabilitat i entesa entre diverses forces polítiques, i aquesta

voluntat majoritària d’entesa és el gran valor d’aquest

pressupost, un valor imprescindible en política; malgrat els

errors de procediment que es puguin cometre en cap cas no

poden amagar la gran feina feta. El pes de les majories de

consens és la voluntat de la societat, i un exemple a seguir
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arreu, també en la política espanyola després del resultat de les

eleccions d’ahir.

Diàleg i consens és la base d’aquest pressupost i la base del

nostre govern. Aquest és el millor pressupost que podíem fer en

les actuals circumstàncies i amb les necessitats socials que

tenim. El pressupost 2016 és un exercici d’equilibri entre allò

que desitjam i allò que podem fer. Hem presentat els

pressupostos més socials de la història de Balears i hem dedicat

els primers cinc mesos de l’acció de govern a posar en marxa

mesures de xoc en contra de la desigualtat, i estam preparats

per posar les bases per retornar als nivells de benestar perduts

a causa de la crisi i de les polítiques del Partit Popular. És un

pla a quatre anys, un contracte amb la nostra societat.

Dit això, el meu objectiu ara és centrar el debat pel que fa

a les esmenes presentades a la secció d’Hisenda i

Administracions Públiques. Ens demanen contenció, i a

Hisenda i a Administracions Públiques hem fet contenció: hem

baixat un 3,5% el pressupost respecte de 2015, respecte del seu

darrer pressupost, i així i tot no els va bé, perquè es diu que

feim retallades. Hem augmentat les aportacions als consells

insulars, que serveixen per augmentar la seva autonomia i per

dur a completar la feina de rescat a les persones que puguin fer

els consells insulars. Aquí hi ha 30 milions més incondicionats,

30 milions més que l’any passat. Crec que és la nostra obligació

i ho devem als consells; la seva dotació global ara serà de 300

milions d’euros, i el pressupost 2016 compleix amb la Llei de

finançament dels consells insulars, però com he dit altres

vegades, en altres ocasions, la darrera aquí mateixa ara fa una

setmana, la Llei de finançament dels consells insulars és una

llei buida, per si mateixa no produeix recursos; les lleis

necessiten de la voluntat dels governs o dels governants per

dotar-les de contingut, i aquest govern l’ha dotada de contingut,

aquest govern fa una política fiscal progressiva de redistribució

de la riquesa i que genera nous recursos per als consells

insulars.

Parlam ara de la Llei de capitalitat per a Palma. En el

Consell de Govern de divendres passat es varen consignar 10,3

milions d’euros per a l’Ajuntament de Palma en concepte de

capitalitat, un acord que també implica el Consell de Mallorca.

Per primera vegada en els darrers cinc anys Palma rebrà

finançament per via de Llei de capitalitat per poder destinar a

allò que Cort vulgui, finançament de lliure disposició per a

Palma, per fer inversions al mateix municipi, i això és un canvi,

això és un abans i un després, perquè el PP, en els seus darrers

quatre anys de govern a Palma, i també al Consolat, no va

pagar ni un euro de lliure disposició a Cort a compte de la Llei

de capitalitat, el PP no hi creia.

Un altre paquet de les seves esmenes va dedicat a dotar el

fons de contingència en 35 milions d’euros. En aquest punt han

de ser prudents i no exigir als altres allò que vostès no han

pogut ni han sabut fer. La Llei de finances la podrien haver

aplicat als pressupostos de 2015 i no ho van fer. I no ho van fer

perquè no podien treure aquests 35 milions d’enlloc, i varen

posar 4 milions d’euros al fons de contingència, la mateixa

quantitat que hem posat nosaltres en el pressupost 2016. Però

ara vostès ens demanen que facem una ilAlegalitat, volen treure

35 milions d’euros de l’amortització de deute per dotar el fons

de contingència; saben perfectament que això significa

incomplir la Llei d’estabilitat del Sr. Montoro i que el

pressupost podria ser inconstitucional.

He d’afegir que no apujam els impostos per gastar més, sinó

per augmentar progressivitat, per redistribuir riquesa i per

justícia tributària. I quant a la despesa el que feim en tot cas són

mesures d’eficiència, però en cap cas no feim retallades, com

es veu en la resta de polítiques que han anat explicant o aniran

explicant les diferents conselleries. No és veritat, també, que

abaixem els controls, no sé d’on s’ho ha tret, Sr. Diputat, i com

li deia no hi ha retallades sinó que ajustam a l’execució

pressupostària. Però aquest pressupost clarament prioritza la

despesa social i fa un canvi i un augment en despesa social.

Senyores i senyors diputats, aquests pressupostos acaben

amb les retallades i posen fi als quatre pitjors anys de la història

de la nostra comunitat. Amb els comptes que debatem avui

dotam de contingut econòmic els acords de governabilitat,

acords signats per quatre forces d’esquerres i progressistes, la

primera majoria absoluta de l’esquerra al Parlament de les Illes

Balears. Per això aquests pressupostos per a l’any 2016 tenen

com a prioritat fonamental restituir els drets dels quals s’han

vist privats els ciutadans al llarg d’aquests quatre anys. 

Les polítiques socials són la clau per al desenvolupament de

la nostra societat. Aquest govern no entén fer polítiques que

fomentin únicament creixement econòmic; el creixement

econòmic sense creixement social no té sentit. Per això hem de

combatre la desigualtat que ha generat aquesta crisi i les

polítiques de retallades que s’han aplicat com un dogma de fe,

un dogma equivocat. Garantir el benestar de tots i no d’uns

pocs suposa poder repartir d’una manera més equitativa la

riquesa que generam.

Han passat gairebé sis mesos, el primer mig any del Govern,

i en aquest temps ja hem demostrat que el gir social cap a

l’esquerra està en marxa. La sanitat pública torna a ser

universal, per a tothom; no es paga per tenir accés a la targeta

sanitària; els centres de salut obren els horabaixes. L’educació

té novament tot el suport del Govern, amb més professors a les

aules; amb la recuperació de la dignitat i el pes específic del

professorat; amb la derogació del TIL abans imposat a tota la

comunitat educativa; amb els acords viables que han permès

rebaixar la conflictivitat i les demandes de vaga. Hem aprovat

la renda social bàsica per garantir uns ingressos mínims a

aquells que no en tenen cap. Hem posat les bases per a una

nova funció pública, amb l’acord de desbloquejar la carrera

professional i els sexennis. Creiem fermament en els serveis

públics com a base de la recuperació de l’estat de benestar i

creiem en la feina dels treballadors de la funció pública, i per

tant ja hem començat a retornar alguns dels drets que els van

ser eliminats per les retallades, i en el pressupost 2016 també

hi ha mesures per incidir en aquesta feina de millora de les

condicions dels treballadors públics, així com també hem

retornat a la interlocució social amb el reconeixement del paper

dels sindicats, que també havia estat disminuït o retirat aquesta

passada legislatura.

En aquests mesos també hem treballat per la millora del

nostre finançament. Ens hem reunit amb el president del

Govern d’Espanya i amb el ministre d’Hisenda, i hem reunit la

Comissió mixta bilateral per recuperar o per aconseguir 322
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milions d’euros més en inversions que s’havien deixat perdre.

I hem reunit també, dimecres passat, la setmana passada, el

grup de feina per a un nou règim especial per a Balears amb el

ministeri, i no hem estat sols, ho hem fet amb la colAlaboració

i l’ajuda de tots els grups d’aquesta cambra i de tots els

interlocutors socials. És una qüestió d’estat i seguirem requerint

tota la seva colAlaboració. 

Això és un inici, només són cinc mesos i mig de govern. És

el primer pressupost d’aquesta legislatura, i el nostre món

canvia dia a dia, ens obliga a adaptar-nos ràpidament a noves

circumstàncies i a nous reptes, perquè els ciutadans ens

empenyen i no tenim alternativa, nosaltres som els seus

representants. Però una cosa ha de quedar clara: aprovam els

pressupostos del canvi, representen la voluntat de la majoria

dels ciutadans que varen demanar un gir social i polític, i estan

fets amb la voluntat ferma de diàleg i consens.

Acab com començava, agraint la feina de tots els que han

contribuït a la confecció d’aquests pressupostos de la comunitat

autònoma de l’any 2016, i em permetran que en seu

parlamentària destaqui la feina i la dedicació absoluta de tot

l’equip de la Conselleria d’Hisenda i Administracions

Públiques. I amb això acab, amb el meu agraïment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. En torn de rèplica, el Sr. Juan

Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sra. Consellera, por sus

explicaciones. 

Vamos a ver, hay alguna de las cuestiones que usted ha

mencionado en la que debemos al menos no manifestar nuestro

acuerdo porque creemos que no se ajusta exactamente a la

realidad. En primer lugar lo de la Ley de finanzas, porque no la

aplicamos en los presupuestos de 2015, por una cuestión muy

sencilla que seguro que usted entenderá: primero se hizo la Ley

de presupuestos y después se hizo la Ley de finanzas; era

imposible que la aplicásemos, es bastante sencillo de entender,

pero bueno, es así.

Sobre los controles, pues me remito a su texto articulado,

sobre la eliminación de controles en los cambios del texto

articulado. Y sobre los recortes lo tiene usted muy fácil de

debatir o de rebatir lo que yo le digo: diga exactamente cuánto

había en los presupuestos de 2015 en el Fondo de cooperación

y cuánto ha puesto usted; dígalo. Diga cuánto había en el

Fondo de seguridad y cuánto ha puesto. Diga cuánto había

destinado a ayudas a los ayuntamientos para Protección Civil

y cuánto tiene. Se dará cuenta, basta comparar los dos

presupuestos para que usted... Por ejemplo en el Fondo de

cooperación, que va destinado a los ayuntamientos, la bajada

es de 600.000 euros. Por tanto les retallades, los recortes, los

hace usted con estos presupuestos, los están haciendo ustedes

con estos presupuestos. Son los números, ¿eh?, es que está en

su proyecto de presupuestos y está en los presupuestos del

ejercicio anterior.

Y política social, pues yo creo que... siempre hemos

defendido que la principal política social es hacer una buena

política económica, y cuando ustedes generaban 40.000

desempleados en esta comunidad pues hacían una mala política

social, y malísima política social, porque no hay nada peor que

el generar desempleados. Cuando ustedes en plena crisis, en

plena crisis, cogían y pasaron exactamente, en el ejercicio

anterior, en el ejercicio 2007 a 2011, a ir incrementando de

22.469 empleados públicos y funcionarios a 27.331 empleados

públicos no es raro que cada año en los últimos ejercicios

tuviesen 1.000 millones de euros de déficit. Es que eso no

había quien lo cuadrase, generando 1.200 empleados públicos

cada año durante su mandato. Y si ustedes eliminan los

controles, y eliminan los controles que establece la Ley de

presupuestos, les va a pasar lo mismo, se les va a desmadrar el

gasto de personal y se les va a escapar, y va a pasar lo mismo

que pasó la otra vez: generarán déficit, generarán un

incremento desmesurado de gasto de personal, generarán más

deuda, y a la vez generarán más crisis económica, y eso es lo

que harán, y eso es hacer una mala política social, porque la

mejor política social es la que puede ser una buena política

económica.

Y está muy bien que se reúnan con el Sr. Montoro, que

firmen un protocolo de intenciones, porque es un protocolo de

intenciones en el que no hay partida presupuestaria, en que no

hay acuerdo presupuestario, y esperamos y nos felicitaremos así

los del Partido Popular de que ustedes efectivamente esa

declaración de intenciones se convierta en hechos concretos y

pueda suponer una mejora de la financiación de esta

comunidad. Pero tal como presentan estos presupuestos

desgraciadamente, desgraciadamente, tenemos que decir que

incrementan la presión fiscal, que siguen con los recortes,

siguen con los recortes, y desgraciadamente no van a solucionar

los problemas de política social si no mantienen una política

económica correcta. Destinar a política social, por ejemplo, 20

millones de euros o una cantidad importante, podrán solucionar

una parte importante o una parte determinada de la gente que

tenga necesidades, pero la mejor política social es crear 20.000

puestos de trabajo, como se crearon en el mandato anterior; esa

es la mejor política social que se puede hacer.

(Remor de veus)

Por tanto, Sra. Consellera, lamentándolo mucho le vuelvo

a insistir: menos inversiones, más impuestos y menos controles.

Ése es el resumen de su proyecto de presupuestos. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Correspon la contestació per

part del Govern, Sra. Cladera, per un temps de cinc minuts.
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L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies. Sr. Diputat, vostè no s’ha estudiat bé el pressupost,

perquè comprovarà que, retallades, n’hi ha molt poques o no

n’hi ha; o sigui, que hàgim ajustat les partides de Fons de

cooperació local i de seguretat i Protecció Civil a l’execució no

vol dir que facem retallades. Si s’ha estudiat bé el pressupost

sap que hi ha àrees importants d’aquest pressupost, àrees de

benestar social, que és el que estam fent, recuperar l’estat de

benestar social, que incrementen moltíssim, molt més del que

varen fer vostès; bé, molt més no, tot el contrari del que varen

fer vostès. Serveis socials augmenta de l’ordre del 13%;

ocupació, de l’ordre del 13%, les polítiques d’ocupació; les

polítiques d’educació, de l’ordre del 5%; i salut el mateix. Si a

això vostè li diu retallades no sé què hem d’entendre per

retallades. Per tant no... no és això.

En tot cas a la nostra conselleria, la Conselleria d’Hisenda

i Administracions Públiques, sí que ens aplicam a emprar els

recursos justos i necessaris per al que vostè ha dit, per dotar la

comunitat autònoma de recursos tant econòmics com de

personal per gestionar bé la comunitat autònoma, però no feim

retallades, com vostè diu, en tot cas feim ajustos necessaris. Sí

que torn recordar..., sí, però no són retallades. I sí que torn

recordar que..., bé, en definitiva, que no feim retallades ho

tenim molt clar i crec que basta llegir el nostre pressupost; en

tot cas sí que feim alguna contenció en àrees de gestió com

pugui ser Hisenda amb tot el major sentit del món que això

pugui tenir.

També li he de dir que si m’incideix en la política fiscal està

molt clar el que fa aquest govern; aquest govern augmenta la

progressivitat, i això ho podem repetir les vegades que faci falta

perquè ho entenguin, augmenta la progressivitat per millorar la

redistribució de la riquesa i per augmentar la justícia social o la

justícia tributària, i com hem dit només afectam les rendes més

altes perquè en les rendes mitges i baixes es manté la baixada

d’impostos que s’ha fet en anteriors governs. I això l’únic que

fa és, com he dit, millorar..., obtenir recursos en base a la

millora de la redistribució de la riquesa.

Quant a la Llei de finances, si volguessin l’haguessin pogut

aplicar; això que em diu vostè és una excusa. El que passa és

que també ho tenien complicat, perquè com haguessin fet les

ampliacions de crèdit que vostès diuen?, que els permetien

poder mantenir el període mig de pagament a final d’any, que

per a vosaltres és tan important, que per a nosaltres també ho

és, i que per això la Llei de finances en aquest moment és

difícil d’aplicar mentre no millorem el sistema de finançament,

com bé vostès saben. Bé, potser és el que hauríeu fet vosaltres.

Quant als controls no entenc molt bé el que..., no sé què ha

llegit vostè. Nosaltres el que hem fet amb l’articulat és fer

millores d’agilitat, però en cap cas no hem disminuït els

controls perquè no és la nostra comesa, o sigui, les funcions

que ha de fer la Conselleria d’Hisenda i Funció Pública per

controlar o per gestionar millor els recursos no passen per

baixar els controls.

Quant al dèficit a què vostè també ha acudit tant, li he de

dir, per moltes vegades que ho hem explicat, que nosaltres hem

arribat el mes de juliol i ja hem previst que aquest any tancarem

amb un dèficit d’un 1,5%. Això ve no pel que nosaltres hem fet,

com he explicat moltes vegades, sinó que ve pel pressupost que

també vostès varen aprovar l’any passat, i que nosaltres en tot

cas sí que estam controlant i vigilant, per una banda, perquè

això..., per contenir-ho, però a la vegada tenim molt clar que no

serà tot en base a retallades, sobretot quan les moltes retallades

que varen fer vostès varen ser ineficiència, com per exemple

tots els acomiadaments, que en aquests moments estan costant

15 milions d’euros a la comunitat autònoma, així com altres

mesures que varen fer de deixar de fer manteniment a totes les

infraestructures d’aquesta comunitat, tant en educació com en

temes d’aigua, que ara també estan costant molt més a la

comunitat autònoma. I no parlem també de recuperació de drets

dels treballadors públics, que ara costa tant cosir tot el que

vostès varen desfer, tot aquest estat de benestar que varen

desfer, costa tant de cosir i que nosaltres hi estam fent feina dia

a dia, des del primer dia que hi som, i també amb aquests

pressupostos 2016, que jo crec que són una passa molt

important i molt valenta per recuperar l’estat de benestar per als

nostres ciutadans, que és el que ens han demanat.

Quant als acords bilaterals i quant al finançament que vostè

diu, ja els hauria agradat anar a Madrid i portar aquests acords

o aquest protocol, ja els hauria agradat les vegades que hi varen

anar, si és que hi varen anar alguna vegada, i portar alguna

cosa, nosaltres almanco tenim uns acords que podem fer servir

en els propers pressuposts, amb els quals podrem treballar amb

els propers governs i que almanco sí que els podrem aprofitar,

diferent era vosaltres, el Partit Popular, que pressupostava 80

milions d’euros cada any i no sabem en base a què perquè no

hi eren, i això feia forat i això feia dèficit i vostès estan tan

tranquils. Per tant, nosaltres sí que som molt més prudents, molt

més rigorosos i a més molt més feiners, perquè amb quatre o

cinc mesos de govern, hem aconseguit 322 milions d’euros per

a Balears, entre els quals s’ha de destacar que la recuperació de

les inversions estatutàries que en aquesta passada legislatura

vostès varen deixar perdre, totes, i que això eren diners,

recursos, inversions per a Balears que s’han deixat perdre.

I res més, crec que no són retallades el que hi ha

precisament en aquest pressupost, és tot el contrari i que és,

precisament, un bon pressupost cap al canvi social que ha

demanat la ciutadania, cap a recuperar l’estat del benestar, que

tanta falta fa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Correspon al Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, el Sr. Pericay, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, com

hauran vist, si qualcú ha tingut la curiositat de mirar-ho,
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l’esmena sobre la Llei de capitalitat que presentam és una

esmena estrictament simbòlica, vull dir que érem conscients, en

redactar-la, que la transferència de doblers del pressupost de la

CAIB al de l’Ajuntament de Palma per acomplir la Llei de

capitalitat era netament insuficient, en el pressupost figuren

estrictament 4.896.409 euros, o sigui, quasi 5 del màxim de 30

compromesos.

Nosaltres vàrem presentar l’esmena que afegeix 250.000

euros als prevists pel Govern en aquest pressupost, per posar en

valor sobretot aquest incompliment, era una manera de superar

la barrera d’aquests 5 milions i sobretot de posar l’accent en els

25 que faltaven. Per això deia abans que era simbòlic.

Entre parèntesi, nosaltres hauríem pogut fer com el Partit

Popular, que la seva esmena 9326 destina més de 17 milions

d’euros a complir amb aquesta llei, però el que no farem mai ni

hem fet mai és, per ventura, com a mínim així ens ha semblat

que havíem d’actuar, és treure doblers d’una partida destinada

a pagar el deute, que és el que en aquest cas s’ha fet.

De llavors ençà hi ha hagut notícies i és que, de sobte el

Govern s’ha tret més milions de la màniga i el Consell de

Mallorca ha destinat inversions, també de tot ordre, a Palma,

que ha fet passar per aportacions a la Llei de capitalitat. Encara

no sabem d’on treurà el Govern aquests 21 milions que no són

al pressupost i que sembla que ha compromès amb

l’Ajuntament de Palma, 14 dels quals han de servir per acabar

de pagar el Palau de Congressos, i els altres 7, en principi, com

ha recordat fa un moment la consellera, són de lliure disposició.

Tot fa pensar que depenen d’aquest acord verbal i electoral

a què s’ha alAludit també fa un moment i entre el Govern o la

representació del Govern i l’actual ministre d’Hisenda en

funcions, esperem que, a part de l’acord verbal, això s’acabi

concretant en un acord escrit i efectivament tinguem aquesta

millora en el finançament, que ens vinguin en aquest cas,

diguem, a través d’aquesta partida d’inversions.

Per tant, aquesta esmena tenia aquesta funció i valgui, com

a mínim, el seu valor per mirar d’aclarir, com a mínim, d’on

sortiran aquests doblers que, segons sembla, el Govern s’ha

compromès a pagar.

Per altra banda, ja que el meu torn d’intervencions queda,

diguem, limitat a aquests minuts de què dispòs ara, comunic

també que nosaltres donarem suport a una esmena del Partit

Popular, l’esmena 9335, que és una esmena que fa referència

al pagament de la sentència judicial en relació amb el sobrecost

de les obres del Palau Saura de Ciutadella. Ens sembla un cas

de justícia i per tant hi donarem també suport.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. En torn en contra, pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Martínez, per un temps

de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Vaig a fer la presentació en nom

de Baltasar Picornell, qui anava a fer ahir aquesta presentació,

però s’ha trobat malament i l’he substituït jo, que quedi

constància d’açò. Gràcies.

Senyors diputats, diputades, treballadors i treballadores de

la cambra, bona nit a tots i a totes. El nostre grup parlamentari

rebutjarà les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Popular i el Grup Mixt, Ciutadans. Ens crida l’atenció que el

Partit Popular presenti esmenes per a la millora del transport

públic, si no vaig malament, a la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts es varen aprovar tres partides per a les illes de

Menorca, Eivissa i Formentera per millorar el transport. Sabem

perfectament la mancança que tenen aquestes tres illes en

transport, per tant nosaltres pensem que el Govern ha fet un

petit esforç per intentar millorar el transport públic, amb això

no vol dir que encara no s’hagi de millorar molt més durant

aquesta legislatura.

Volem destacar, a més, que ens crida també l’atenció que

hagi presentat nou esmenes iguals, concretament per finançar

el 50% del projecte de la concessió de microcrèdits d’un

determinat grup d’ajuntaments. Aquí hi ha l’òrgan que es

dedica a aquest tema, que és l’ISBA, i pel que veiem s’ha

incrementat de 800.000 euros a 1.500.000 euros. Esperem que

el Govern, a través d’aquest instrument, pugui dur també

aquestes polítiques i que beneficien tots els nostres

ajuntaments.

A més, crida molt l’atenció l’esmena d’afectació de 2

milions per al Consell de Mallorca, que ajudi a la compra del

Sindicat de Felanitx. Després de més d’una (...) de

l’Ajuntament Popular ara els revé? No podria haver tingut el

Govern de Bauzá aquesta iniciativa?

Hem de tenir molt clar l’emprenedoria i el model productiu,

sé que ara no pertoca parlar d’això, però aquest govern ha de

tenir molt clar ajudar aquelles persones que volen desenvolupar

nous negocis, noves idees i sobretot a la resta d’illes, que

moltes vegades tot aquest tipus d’ajuda moltes vegades no

arriba, i la veritat és que és necessària per poder desenvolupar

determinats projectes.

Sobre la Llei de capitalitat que tant hi ha esmenes del Partit

Popular com del Grup Mixt, Ciutadans, hem vist que s’ha

aportat a la Llei de capitalitat 11 milions, amb l’acord al qual

es va arribar amb l’Ajuntament de Palma. I també vull recordar

que la Llei de capitalitat es va aturar pel Partit Popular i no

aportava res. En el cas de l’Ajuntament de Palma, aquesta llei

a la qual fem referència, segurament aquests propers anys poc

a poc tindrà la part corresponent.

Veiem que aquests pressuposts recullen un increment de

transferències als consells, però venim a recordar les necessitats

de cada una de les diferents illes. Veiem que quan es van

transferir als diferents consells determinades competències es

varen dotar malament i moltes vegades s’ha d’anar fent

equilibris, endeutant-se tant consells i ajuntaments, fent

convenis per a determinades qüestions o necessitats que en un

principi hauria de ser el Govern balear qui hauria de facilitar
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els doblers. Per tant, demanem al Govern que tingui en compte

al llarg de la legislatura incrementar les corresponents partides

per a les diferents administracions públiques.

Però també no ens podem oblidar que des de Madrid molts

d’aquests doblers s’han perdut, no han arribat, s’han deixat

estar per deixadesa dels que heu governat fins ara.

Ja per finalitzar, aprofitar aquest moment per fer present a

la consellera i a la resta dels partits polítics la necessitat de

demanar més sous a Madrid. Esperem que ara, amb el futur

canvi de govern, mirem més per a les illes i tinguem un nou

règim especial per a les Balears.

Res més a afegir, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President. He de reconèixer que a aquestes

hores, després d’haver intervingut ja en tres debats, estic

francament perjudicat ja.

(Rialles)

Pel que fa al debat a la totalitat, entenem que la conselleria

ha fet un esforç prou important per ajustar la despesa corrent,

en concret, el capítol 2, dic que ha fet un esforç important

entenent que el missatge que teníem, el mandat que teníem era

dedicar tots els recursos que poguéssim a aquelles polítiques a

les quals ens hem compromès, com són l’educació, com són la

sanitat i els serveis socials.

Dir que no puc compartir el fet també que es presenti una

esmena a la totalitat als ens territorials quan, per aplicació de

la Llei de consells insulars, la qual, evidentment, va aprovar el

Partit Popular, però també per l’esforç que s’ha fet a nivell de

mesures tributàries, s’aconsegueix que els consells insulars

tenguin 30 milions d’euros més, no compartim que es faci una

esmena a la totalitat dels ens territorials quan amb aquest

pressupost es dóna més autonomia i més finançament als

consells insulars.

Deia el diputat del Partit Popular que a l’esquerra ens sol

costar entendre això de què baixant els imposts es recapta més,

a nosaltres tal vegada ens costa entendre-ho, però a vostès els

costa aplicar-ho i els costa aplicar-ho aquí i al Govern de

l’Estat, perquè el que hem viscut aquests darrers anys són

augments un rera l’altre de tota classe d’imposts, com per

exemple l’IVA o com per exemple l’impost de patrimoni que

es va recuperar, o per exemple el cànon de sanejament. Per

tant, nosaltres el que fem és més impost per a totes aquelles

qüestions que ja he assenyalat diverses vegades i que tornaré

repetir.

Si al Partit Popular li preocupa tant el dèficit i critica el fet

que no estigui clar aquest protocol o que ja facem números amb

aquest protocol que hem firmat amb el Govern de l’Estat,

evidentment, amb molt manco el Govern del Partit Popular a la

legislatura passada va pressupostar, sense protocol ni res, ara

almanco tenim un protocol, però és que el Partit Popular a la

legislatura passada, el 2015, sense protocol i sense res, va

pressupostar aquests ingressos a l’any 2015. I això, que es diu

molt aviat, ja són més de 0,3 dècimes de dèficit, que és més de

l’objectiu que tendrem per a l’any que ve.

Evidentment, aquest és un pressupost que vol més empleats

públics, evidentment, perquè vol reduir ràtios a les escoles i per

això és necessari més empleats públics; que vol reduir llistes

d’espera; que vol ampliar horaris en els centres de salut i per a

tot això és necessari més empleats públics, evidentment és per

a això.

Respecte de les esmenes, dir que el que ens sobta més

segurament són les esmenes que van dirigides al capítol de

deute públic i concretament no a la part d’interessos, que els

interessos de vegades hi ha qualque tipus de marge,

concretament dels darrers anys n’hi ha hagut prou de marge; a

l’any 2013, la liquidació d’interessos va donar un resultat de 70

milions d’euros a favor de..., dir que no es varen executar els

70 milions d’euros, a l’any 2014, 25, a l’any 2015, evidentment

encara no ho sabem, però pot ser de l’ordre dels 30 milions

d’euros. A l’any 2016, la partida d’interessos és la més baixa

dels darrers quatre anys, amb 150 milions d’euros o de l’ordre

de 155 milions d’euros.

El que fa el Partit Popular també és atacar la partida

d’amortització de deute, com ja s’ha dit aquí a altres debats,

que és la partida de despesa financera, per tant ens du a aprovar

un pressupost que incompleixi l’objectiu de dèficit i per tant un

pressupost que no acompleix la llei, una llei orgànica que,

encara que evidentment no estiguem d’acord amb aquesta llei,

si volem uns pressuposts que no siguin impugnables per l’Estat

i que es puguin aplicar, no ens queda més remei que ajustar-

nos-hi, almanco amb l’aprovació del pressupost.

No compartim, per tant, evidentment també s’ha dut a terme

una negociació amb l’Ajuntament de Palma, que crec que ha

estat satisfactòria i no és necessària aquesta esmena que

presenta a la Llei de capitalitat, aquesta que anava dirigida a

l’amortització de deute.

També hi ha la de 35 milions d’euros, 35 milions d’euros,

això és una dècima i mitja de dèficit, que va destinada al fons

de contingència per acomplir la Llei d’estabilitat. Nosaltres

creiem més prudent, en vista que no tenim aquests 35 milions

d’euros, suspendre l’aplicació de la Llei de finances i acomplir

la Llei d’estabilitat, que no el contrari, que és el que proposa

vostè: incomplir la Llei d’estabilitat i acomplir la de dèficit.

Desprès hi ha una sèrie d’esmenes, ja ha fet referència el

company de Podem a les esmenes de transport públic, crec que

el Govern ja ha fet un esforç en aquest sentit.

En el tema dels microcrèdits que vostès proposen, dir que

existeix un organisme que es dedica a aquestes actuacions, del

qual participa el Govern balear, que és l’ISBA, i que
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l’aportació de l’ISBA de l’any passat o del 2015 era de 800.000

euros i la d’enguany, o la prevista, perdó, en els pressuposts del

2016, és d’1,5 milions d’euros. Per tant, nosaltres entenem que

l’ISBA tendrà recursos suficients i és l’organisme que ho ha de

dur a terme.

I a part també hi ha una qüestió que és que es proposa

l’afectació al fons de contingència el qual entenem que és per

a despeses i que no es poden afectar, que, en qualsevol, si

correspon a l’ajuntament, -vull dir a l’ajuntament, perdó-, si

correspon al Govern balear fer-se càrrec de la sentència del

Palau de Ciutadella, doncs, evidentment, sortirà del fons de

contingència, però entenem que en el moment que sigui oportú

doncs es farà, entenem que no es pot afectar, perquè si no el

que s’hauria de fer és crear una partida, si es reconegués ja

aquesta sentència, crear una partida i no afectar-la del fons de

contingència.

I res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el Sr. Josep Melià,

per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè el nostre

grup parlamentari no ha presentat esmenes a aquesta secció,

evidentment no entrarem en el debat global dels pressuposts

perquè és absolutament reiteratiu i ja hem manifestat la nostra

postura.

I simplement dir que donarem suport a algunes de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular, sobretot

les més relacionades amb l’aposta per augmentar les partides

als municipis, als ajuntaments, tot i que és evident que, per

exemple amb el tema dels microcrèdits estam més al costat de

la postura dels partits que donen suport al Govern, en el sentit

que sigui ISBA qui gestioni aquesta qüestió específica. Igual

que s’ha produït una evolució amb el tema de la Llei de

capitalitat, que també ja s’ha dit i s’ha explicat prou bé, hi ha

una aposta per la contenció de la despesa en aquesta conselleria

i per tant nosaltres, tot i que algunes de les propostes del Partit

Popular ens puguin semblar positives i en el bon sentit entenem

que en aquest moment pressupostari no serien la nostra prioritat

i no serien la nostra aposta i, per tant, ens abstendrem a moltes

d’aquestes i a algunes hi votarem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon al Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, la Sra. Patrícia Font, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. Vicepresident. És ben sabut que aquesta

conselleria ha presentat uns pressuposts molt ajustats, com

gairebé tota la resta, cosa que ja vam debatre exhaustivament

a la comissió, però tot i açò convé recordar-ho. El debat de

pressuposts és un debat d’idees, de projectes, de prioritats, el

debat és de projecte, de com volem governar aquesta comunitat

nostra.

De les esmenes que es van presentar hi ha haver un

sentiment de sorpresa generalitzat en veure que moltes de les

esmenes les imputaven al deute, deute que està sotmès a la Llei

d’estabilitat pressupostària. En relació amb aquesta llei estatal,

voldria fer un incís per parlar de la política econòmica d’aquest

país, la qual s’ha basat en unes reformes financeres que han

permès al sector ometre la seva funció bàsica de canalitzar

l’estalvi cap a la inversió realment productiva. El suposat canvi

de model productiu ha endarrerit la modernització empresarial

ignorant el teixit emprenedor, menyspreant el potencial de les

petites i mitjanes empreses i enfortint les grans empreses i els

seus lobbys. Durant aquests anys Espanya ha estat un dels

països de la Unió Europea on més ha pujat l’IVA, però la seva

capacitat recaptatòria continua essent de les més baixes.

Ara torn a les esmenes, i és que imputar-les al fons de

contingència -com ja han comentat els meus precedents-

tampoc no ens sembla raonable ja que aquest fons es dedica a

aquelles qüestions imprevisibles i si l’afectam llavors ja no és

imprevisible.

Haurem de rallar també de les transferències als consells

insulars, les quals són incondicionades, per tant, no cal dedicar-

hi una partida concreta ja que són els mateixos consells insulars

els que decidiran a què destinar aquestes transferències.

Sincerament, que el PP faci esmenes sobre un avantprojecte

de llei que s’està tramitant, que és l’impost d’estades

turístiques, és també agosarat, i més que demanin doblers

d’aquest impost per a projectes i a l’hora diguin que la taxa

perjudica les Illes. En què quedam?

En tot cas, quan tinguem un text definitiu seran els consells

els que proposaran aquells projectes que creguin més oportuns.

Aquests pressuposts fan un esforç també en les ajudes al

transport públic ampliant la seva dotació.

Si entram ja en el finançament de microcrèdits, bé, també

el mateix que han comentat els meus companys sobre la

subvenció d’ISBA i recordar que la transferència que fa a

l’ISBA el Govern de les Illes Balears s’ha gairebé duplicat,

enguany era de 800.000 euros i en el pressupost de 2016 és

d’1.500.000.

Per tant, dins les possibilitats que té aquest govern amb les

actuals lleis de finances i amb la situació econòmica en què es

troba, mercès als compromisos adquirits per l’anterior govern,

ens trobam amb uns pressuposts ajustats, però que clarament

s’adrecen a una altra manera de fer, de prioritzar polítiques

socials.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, Gent

per Formentera, la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, vicepresident. Bones tardes novament, bé, Sra.

Cladera, el primer que vull fer és agrair-li sincerament la feina

que vostè i el seu equip han fet i l’esforç que han fet en aquests

mesos per presentar el pressupost de 2016 com una veritable

eina de transformació que ens permetrà posar les bases per

canviar la nostra societat i sobretot per atendre la gran majoria

de demandes socials a les quals ens enfrontam en aquest

moment. Són inqüestionables els esforços realitzats per

recuperar drets sanitaris, drets assistencials, drets educatius i en

general tots els conjunts de drets socials i laborals que els

darrers anys han patit un descens en cascada.

Per això vull que la meva intervenció i que la veu de

Formentera serveixin per reclamar-li la feina pendent, però

també per posar en valor els resultats més destacables de la

feina que ha fet fins ara.

Des de la Conselleria d’Hisenda han fet equilibris per salvar

les prioritats del programa tenint en compte l’obligació

imposada per part de l’Estat de reduir d’un 1% a un 0,3%

l’objectiu de dèficit per a l’any que ve, han aconseguit

reprendre les reunions i negociacions de la Comissió Mixta

Bilateral de Finançament entre Madrid i la CAIB i en les

darreres setmanes ens han anunciat l’autorització d’una

pròrroga en la justificació de les inversions estatutàries no

executades en termini.

Han arrancat el compromís in extremis d’aconseguir 322

milions d’euros addicionals per a la subscripció del nou

conveni de carreteres 2016-2018 i 78 milions per a inversions

estatutàries. I fa just una setmana es dugué a terme la primera

reunió d’aquesta legislatura per renegociar amb l’Estat un nou

règim especial per a les Illes Balears pel qual evidentment

també li oferesc la colAlaboració estreta de l’illa de Formentera.

A més a més, fruit de la revisió i ajustos que s’aplicaran a

les rendes altes als imposts de patrimoni, successions i

donacions, els consells insulars comptaran amb una major

aportació econòmica que en el cas concret de Formentera

suposarà mig milió d’euros extraordinaris dins el 2016.

Dit això i per continuar confrontant la feina feta amb la

feina pendent és primordial que aquesta comunitat autònoma

pensi nous mecanismes per a la reducció del deute públic que

es xifra gairebé en 9.000 milions d’euros. 

Hem d’impulsar d’una vegada per totes l’auditoria del

deute, fer-ne públics els resultats i presentar mesures adreçades

a reduir-lo.

Es fa necessari seguir negociant la flexibilització dels

objectius de dèficit, però a la vegada aquest govern ha de

continuar desmarcant-se de les polítiques econòmiques

temeràries que en successives legislatures ens han portat a

contreure el deute que tenim, no és raonable que el 21% del

nostre pressupost, del seu pressupost, per a l’any que ve s’hagi

de destinar a pagar deute. No és raonable, no és acceptable i ha

de ser una qüestió a corregir amb caràcter d’urgència.

Consellera, sé que ens dirà que un 60% del deute que

suportam deriva dels 5.000 milions d’euros que l’Estat deu a la

CAIB, però la realitat és que no podem defugir la part de

responsabilitat que ens pertoca. A més, vivim en la comunitat

que rep la segona menor quantitat de finançament per càpita

per part de l’Estat i els efectes de la insularitat sobre la nostra

economia requereixen un vertader compromís polític per part

de tots els partits amb responsabilitat de govern a Madrid i a

Balears.

Els demanaré que tenguin presents els consells insulars,

com ja li he dit anteriorment, per a la negociació del nou REB

perquè ningú que cadascuna de les illes per conèixer de primera

mà els efectes de la seva pròpia insularitat, però també voldria

que comptessin amb els consells insulars a l’hora de plantejar

la reforma de la Llei 22/2009, de finançament autonòmic, i la

major autonomia fiscal que vostè mateixa plantejava la setmana

passada en aquest plenari.

Per acabar, Sra. Cladera, pel que fa a les administracions

pròpies d’aquesta comunitat també vull posar en valor l’esforç

d’aprovat la Llei que permetrà el pagament d’una segona part

de la paga extra de desembre de 2012 als funcionaris de les

nostres illes fins a recuperar el 50% de les retribucions que els

corresponen.

Finalment, l’encoratjam a continuar amb la feina per tornar

incloure el requisit del coneixement de la llengua catalana en la

Llei de funció pública i desitjam que sigui una realitat al

començament de l’any vinent. Per tot això, moltes gràcies.

I ja per acabar vull dir que Formentera no donarà suport a

cap de les esmenes presentades pel Grup Popular i per la resta

de grups que n’han presentat, concretament el Grup Mixt,

perquè entenem que no s’ajusten a les necessitats que tenim en

aquest moment.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.

Alcover per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President en funcions. Senyores diputades i

senyors diputats, Sr. Camps, veig que l’han tornat substituir a

un debat d’hisenda, jo em començaria a preocupar, Sr. Camps.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, i ho dic, ho dic especialment perquè el discurs ha estat

el mateix, ha estat el mateix i, Sr. Lafuente, el debat de
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l’articulat l’havíem fet avui matí, i vostè ha reproduït el debat,

la defensa que havia fet el Sr. Camps a les esmenes a l’articulat.

No ha dedicat ni cinc segons a debatre les esmenes parcials als

pressuposts, a la part numèrica que han fet a la secció 14, a la

secció d’Hisenda. Per tant, almanco esper que la segona sigui...,

en defensa alguna perquè si no, no sabem ni què contestar.

N’ha dit una, Sr. Lafuente, que no... no m’estic de dir-li, ha

dit, resumint aquest pressupost, que eren els pressuposts de más

impuestos y más recortes, però és que venint de vostè no sé si

és una lloança al pressupost o una crítica, no m’ha quedat clar,

perquè normalment és el que solen fer vostès, però, com li ha

dit la consellera en aquest sí que, evidentment, no n’hi ha, no

hi ha cap retall, sobretot en aquelles conselleries fonamentals

i de benestar social com puguin ser salut, educació i benestar

social, a la resta, que no són així evidentment i en ares de la

traducció numèrica que deia avui matí del pacte de

governabilitat, sí que és possible que n’hi hagi alguna.

Respecte a... entrant amb olivetes en qüestions ja més

concretes que ens haurien d’ocupar, de les esmenes a la secció,

resumint les del Partit Popular, a la totalitat n’hi havia set, no

hi entraré, les rebutjarem totes, n’hem transaccionada una, l’ha

dita vostè també. A ajuntaments n’hi havia, si no m’he

descomptat, ni havia 6. Contra amortització n’hi havia dues, la

Llei de capitalitat i el fons de contingència. D’emergències n’hi

havia 2; de consells insulars n’hi havia 9; de préstecs, altres 9,

i d’altres n’hi havia 2 més.

Miri, de les de consells insulars..., bé, evidentment la que

vàrem transaccionar l’altre dia era la que anàvem a aprovar, per

tant, avui no cal dir que li votarem en contra la resta. A la de

consells insulars hi ha un problema i és que a la llei que vostès,

ens han cansat de repetir que varen aprovar, molt bé, està

aprovada, però resulta que les transferències dels consells

insulars són incondicionades i com la pròpia paraula indica i

des d’un sufix privatiu i condicionada, limitada, restringida vol

dir que no estan condicionades, no estan limitades, per tant,

hem de transferir i els consells insulars ho han de dedicar a allò

que creguin oportú, és la llei que vostès varen aprovar. Per tant,

aquestes esmenes suposen una mostra més de la incoherència

a la qual em referia avui matí, amb la seva política d’esmenes

que han fet a aquest pressupost de l’any 2016.

Respecte del préstecs, s’ha dit per quasi tots els meus

companys, la política d’aquest govern ha estat fer-ho a través

d’ISBA, per tant, tampoc no m’hi estendré molt més, serà així,

per tant, s’ha quasi doblat el pressupost i, per tant, també les

votarem en contra.

La que fa referència al fons de contingència del Palau Can

Saura, també ho ha dit algú que m’ha precedint, evidentment

carregant al fons de contingència és una contradicció en si

mateixa, perquè el fons de contingència en teoria està o ha

d’estar dedicat a aquelles despeses imprevisibles, si hi ha una

sentència evidentment és de tot menys imprevisible, serà segur

que l’haurem de pagar o algú l’haurà de pagar, no sé si el

Govern, però al final segur que algú ho haurà de pagar. 

Respecte a la de Ciutadans, i també fa referència a la Llei

de capitalitat, evidentment no li donarem suport perquè

entenem que l’acord, és vera que aquestes esmenes s’havien fet

quan encara no hi havia hagut l’acord, aquí hi ha hagut moltes

reunions, a l’ajuntament i al consell, vull recordar que el

Consell de Capitalitat sí que està format pel Govern, consell i

ajuntament, sí que s’ha arribat a un acord, és vera que no hi

havia l’acord quan es varen aportar aquestes esmenes, però ara

sí que hi ha aquest acord. També vull recordar, i evidentment

venint de jo és obligat perquè venc de l’ajuntament i si cercau

les actes ho he criticat moltíssimes vegades a l’anterior

legislatura, però ara sí que vull donar l’enhorabona al Govern

perquè per primera vegada en els darrers cinc anys

l’Ajuntament de Palma tendrà qualque dobler, qualque milió

d’euros per invertir en allò que cregui oportú, cosa que

l’anterior legislatura va ser zero durant quatre anys, zero, zero.

L’anterior teníem els 20 milions d’euros per gastar durant cada

any, Sr. Lafuente, els 20 milions d’euros, i si no repassi els

acords del Consell de Capitalitat, vàrem fer moltes inversions

no condicionades que eren de l’ajuntament. Per tant, ho va dir,

se n’assabenti. No em critiqui aquest, en aquest justament, en

el tema de capitalitat, ho domin una mica més que vostè, diria,

diria, no ho sé, diria, diria.

Per tant, i sense allargar-me més que a aquestes hores, són

les nou i quart, tampoc no cal molt més, nosaltres votaríem en

contra de les seves esmenes, també de les de Ciutadans, i en fi,

a la rèplica a veure si vostè defensa qualque esmena que ha

presentat i jo li podré contestar més detingudament a qualque

esmena que nosaltres volem votar en contra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. En torn de rèplica, pel Grup

Parlamentari Popular el Sr. Lafuente, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, evidentment a aquestes hores,

idò, com deia el Sr. Reus estam tots un poc afectats, ja parlar de

nombres és complicat. Vegem, amb el tema de la matèria dels

funcionaris, de recuperació de drets, se’ns ha acusat i se’ns ha

dit que el Partit Popular, idò, havia fet retallades a la funció

pública, que havia maltractat els funcionaris, etc., tot tipus

d’acusacions sobre aquesta qüestió. En canvi, 2015 vàrem

aprovar la carrera professional i vostès el primer que varen fer

quan varen arribar és suspendre un acord amb els sindicats, i al

final han hagut de variar, han hagut de tornar enrere la seva

decisió i ens varen dir que era una qüestió electoral i que, per

tant, no hi havia doblers per pagar això, no hi havia reserva de

crèdit, com es va demostrar que no era així.

Amb el tema de la paga extra, també estava pressupostat el

primer pagament de la paga extra de 2015, s’havia pagat, també

vaig sentir l’altre dia a la Sra. Consellera que ens va dir que era

una qüestió electoral. I fa justament una setmana varen aprovar,

amb el vot favorable de tots els grups, l’altre 25% o 26% de la

paga extraordinària de 2012. Justament saben vostès quan es va

abonar aquesta paga extraordinària als funcionaris d’aquesta

comunitat autònoma? Ho saben? Dia 18, justament dos dies
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abans de les eleccions. Vostès ens acusaven d’electoralisme

perquè es va aprovar a la Llei de pressuposts la paga

extraordinària del 25% o la carrera professional i vostès dos

dies abans de les eleccions abonen el 25% de la paga

extraordinària de 2012. És o no electoral això? Jo crec que està

prou clar.

Respecte d’un tema important, que crec que és fonamental

i que jo crec que és una bona notícia, la possibilitat de reclamar

un nou REB per a Balears, però insistim en una qüestió

fonamental, vaig veure a les notícies que es publicava en la

premsa, que s’agafava com a eina també de feina era el règim

fiscal també, que estigui inclòs el règim fiscal que s’havia

anunciat i que vostès varen dir que s’aturés i que no es tirés

endavant, el règim fiscal és una eina fonamental bàsica, pot ser

una eina molt important i seria una llàstima que no estigués

inclòs dins el nou règim especial de Balears. Per tant, des del

nostre grup li donaríem suport.

Les esmenes que hem presentat, hem presentat prou

esmenes, quasi totes les esmenes van destinades, i jo crec que

les fonamentals, a donar més recursos o, com a mínim, a

mantenir els recursos que tenien els ajuntaments amb els fons

de cooperació, amb els fons de seguretat, les ajudes a protecció

civil. Totes aquestes esmenes, no he sentit cap pronunciament,

només que serien rebutjades totes, però són quanties o

quantitats que bàsicament s’equiparan a les que vàrem posar en

el pressupost de 2015 i vull recordar que els grups que ara

donen suport al Govern ens varen criticar que eren unes

quantitats molt baixes, que s’havien baixat respecte dels

exercicis anteriors, etc., i arriben vostès i en lloc de, com a

mínim, mantenir el que teníem agafen i ho baixen.

El tema dels consells insulars jo crec que s’ha dit moltes

vegades, no insistiré, és conseqüència de la Llei de consells

insulars, vostès varen estar-hi en contra i no varen votar a favor

d’aquesta llei de finançament dels consells insulars.

El tema de capitalitat, idò, la veritat és que en els darrers

anys, com a mínim, es varen fer esforços importants no només

de posar quantitats en els pressuposts sinó d’arribar a acords

amb l’Ajuntament de Palma per mantenir la Llei de capitalitat.

El que hi havia a la Llei de pressuposts eren 4 milions, vostès

després surten per la premsa i posen un titular que hi ha 10

milions, però en els pressuposts hi ha 4 milions, això és el que

posa el projecte de pressuposts. Per tant, no sé si és també un

protocol d’intencions, igual que el que varen acordar a Madrid,

que estic content que arribin a aquest acord, una prova d’una

bona colAlaboració interadministrativa entre un govern

d’esquerres i un govern del Partit Popular, però s’han de dir les

coses com són, és un protocol sense quantificar, sense tramitar

i aquesta és la realitat i els ciutadans tenen dret a saber-ho. 

Respecte de l’evolució dels ingressos, que em deia el Sr.

Reus, miri, la gràfica és bestial: 2007, ingressos tributaris a la

comunitat autònoma, 943 milions; 2011, 437; a partir d’aquí

comencen a pujar els ingressos tributaris. Això és l’important,

que l’economia pugui generar la pujada d’ingressos tributaris,

però durant el seu mandat es veu clarament la disminució dels

ingressos tributaris al 50%. 

Per tant, insistesc, les esmenes que hem presentat són

esmenes positives, són esmenes de mantenir com a mínim el

finançament que teníem en els pressuposts de 2015 en aquesta

conselleria els ajuntaments i demanam que donin suport no

només a una esmena, nosaltres vàrem aprovar el cent per cent

més, dues esmenes de les seves.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Correspon al Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, el Sr. Xavier Pericay. No vol fer

ús de la paraula.

Idò, en torn de contrarèplica pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears el Sr. Martínez. Tampoc no vol fer ús de la

paraula.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Reus, per

un temps de cinc minuts. Tampoc no vol fer ús de la paraula.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,

el Sr. Melià. Tampoc no vol fer ús de la paraula.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Patrícia

Font. Tampoc no vol fer ús de la paraula.

Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Alcover.

(Remor de veus)

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President en funcions. Senyores i senyors

diputats. Un minut per tancar, perquè no podria consentir que

tanqués el Partit Popular el debat d’esmenes. Miri tampoc no

ha seguit els cinc minuts sense fer cap defensa de cap esmena

en concret de les que anàvem de defensar i discutir ara, cap ni

una. Només deixi’m dir-li una cosa, en presenten una que abans

no li he comentat, li ho coment ara, per pagar les bestretes dels

consells insulars, 3 milions d’euros, contra deute evidentment.

A aquest ritme estaríem 48 anys a tornar aquestes bestretes, Sr.

Lafuente, entendrà que, en fi, és un petit detall, però demostra

quina ha estat l’interès que vostès han posat a l’hora de fer

aquestes esmenes.

Per tant, nosaltres com li he dit, i ja en aquestes hores no sé

si farem un altre debat o no, he pujat perquè m’agradava tancar

el debat, hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputades, com ha dit la presidenta del

Parlament avui migdia, esperarem que siguin les nou i mitja per

procedir a la votació.

(Remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / fascicle 2 / 21 de desembre de 2015 1019

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació. Debat número 4 de totalitat,

agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat,

amb les seccions i entitats afins. Votació conjunta de les

esmenes del Grup Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 19; vots en contra 31; abstencions 3.

Debat número 5 de globalitat, agrupació de la secció 13,

Conselleria d’Educació i Universitat amb les seccions i entitats

afins. Votació de l’esmena Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9431. Votam.

Vots a favor 19; vots en contra 31; abstencions 5.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9467, 9407, 9402, 9390 i 9391. Votam.

Vots a favor 22; vots en contra 31; abstencions 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9393, 9396, 9398, 9405, 9404, 9409, 9378,

9400, 9271, 9273, 9274, 9275, 9278, 9296, 9298, 9336, 9386,

9397, 9401 i 9389. Votam.

Vots a favor 24; vots en contra 31.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 31; abstencions 3.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 8976.

Votam.

Vots a favor 22; vots en contra 31; abstencions 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.9021.

Votam.

Vots a favor 5; vots en contra 50.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Votam.

Vots a favor 24; vots en contra 31.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 9558. Votam.

Vots a favor 24; vots en contra 31.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 31; abstencions 3.

Debat número 6 de totalitat i globalitat, agrupació de la

secció 14, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques,

amb les seccions i entitats afins. Votació conjunta de les

esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 9325, 9324,

9328, 9332 i 9333. Votam.

Vots a favor 22; vots en contra 31; abstencions 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari

Popular RGE núm. 9367, 9432, 9433, 9435, 9436, 9437, 9438,

9439, 9434 i 9131. Votam.

Vots a favor 19; vots en contra 34; abstencions 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 9335. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 31; abstencions 3.

Votació conjunta de la resta d’esmenes del Grup

Parlamentari Popular. Votam.

Vots a favor 19; vots en contra 31; abstencions 5.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans

RGE núm. 9560. Votam.

Vots a favor 21; vots en contra 30; abstencions 3.

Per avui aixecam la sessió. Demà la reprendrem a les 9 del

matí.
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