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LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam el plenari. Debat 3 de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 12.  Conselleria d’Innovació, Recerca
i Turisme amb les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular.
Secció 12. Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, esmena
RGE núm. 16385; E02, Agència de Turisme de les Illes
Balears, RGE núm. 16395; E11, Multimèdia de les Illes
Balears, RGE núm. 16396; F22, Fundació Balears d’Innovació
i Tecnologia, RGE núm. 16397; C01, Centre Balears Europa,
RGE núm. 16398; C03, Consorci Desestacionalització de
l’Oferta a l’illa de Mallorca, RGE núm. 16399; C05, Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears, RGE núm. 16400.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 12. Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, esmena RGE núm. 16209.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. S11, Multimèdia de
les Illes Balears, RGE núm. 16316; C03, Consorci
Desestacionalització de l’Oferta a l’illa de Mallorca, esmena
RGE núm. 16301.

Esmenes parcials.  Grup Parlamentari Popular. Secció 12.
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al Programa 541A,
Recerca i desenvolupament tecnològic, RGE núm. 16474,
16484, 16485, 16486, 16487, 16488; al programa 751C,
Ordenació del sector i redefinició del model turístic, RGE núm.
16461, 16463, 16464, 16465, 16466, 16467, 16468, 16469,
16470, 16490, 16570, 16572, 16573, 16579, 16595, 16471,
16472, 16473, 16475, 16476, 16477, 16478, 16479, 16480,
16481, 16482, 16483.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Secció 12.
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al Programa 541A,
Recerca i desenvolupament tecnològic, esmena RGE núm.
16740.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Secció 12. Conselleria d’Innovació, Recerca i
Turisme, al programa 751A, direcció i serveis generals
d’Innovació, Recerca i Turisme; al programa 751B, Promoció
Turística, esmenes RGE núm. 16166 i 16167.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Secció 12.
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, al Programa 541A,
Recerca i desenvolupament tecnològic, RGE núm. 16300.

Defensa conjunta de les esmenes. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Que al vicepresidente de Turismo
y de Innovación no le importaba el turismo y le preocupaba
poco era algo que ya sabíamos. Cuantos menos turistas vengan,
mucho mejor. Y cuanto menos se hable del turismo, mucho
mejor. La prueba la tienen en el presupuesto. 

Ahora también sabemos que además de no importarle el
turismo le preocupa poco la innovación, porque de un
presupuesto de 4.600 millones de euros dedicar 13 millones de
euros, como hecho notorio, a la innovación, que supone un
0,28%, pues eso indica un poco lo que les importa este cambio
de modelo productivo del que tanto hablan. 

Un presupuesto de promoción que baja cuando el resto de
partidas están subiendo sólo se entiende desde dos puntos de
vista, uno, o de verdad no les importa el turismo o, dos, el peso
político del vicepresidente es nulo. Como es obvio que el peso
político del vicepresidente no es nulo, porque por eso es
vicepresidente, entendemos que es que realmente no les
importa. 

La promoción baja y la excusa es que se va a promocionar
el turismo de invierno porque así se desestacionaliza, pero la
realidad no es esa porque para apostar por el turismo de
invierno primero alguien se tendrá que sentar con los hoteleros,
se tendrá que sentar con los establecimientos turísticos, se
tendrá que sentar con los empresarios y decirles que abran en
invierno, porque si no, ya podemos invertir todo lo que se
quiera en materia de promoción turística en invierno que la
realidad es que el 90% de la planta turística está cerrada. Por
tanto, ustedes están intentando engañar diciendo que van a
apostar por un turismo que hoy por hoy no es viable. 

Cuando nosotros les presentamos las enmiendas por valor
de 23 millones de euros y sólo admiten menos de 450.000, es
decir, menos del 1,9%, también demuestran cuál es la voluntad
de llegar a algún tipo de acuerdo.

Por eso, hoy Podemos va a tener la oportunidad de saber si
han presentado una enmienda de verdad, pasando 3 millones de
euros al área de Innovación, o si realmente la han presentado
para hacer el paripé y asustar un poco al Gobierno y de esta
manera negociar, porque la verdad es que tengo que confesarles
que yo no estaba muy conforme con este tema, pero claro,
pensándolo bien, más vale tener un área bien dotada que no
tener dos dispersas cuando de verdad no se está creyendo en
este tema. 

No nos han admitido ni una sola propuesta en materia de
promoción, ni de turismo de congresos, ni de turismo de
shopping, ni de turismo deportivo, ni de turismo gastronómico,
ni de turismo de salud, ni de turismo cultural, ni de turismo de
golf, ni de cicloturismo, ni de turismo náutico. Fíjense que no
hemos hecho ni una sola mención a turismo de sol y playa, que
ya sabemos que no les gusta. Ni una sola de las propuestas que
hemos presentado, ni una sola, la han querido admitir.

Tampoco nos han querido admitir enmiendas para mejorar
las infraestructuras. Hemos presentado enmiendas tanto en
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera parar mejorar la
desestacionalización; inversión en zonas turísticas maduras;
inversión en paseos marítimos, como el de Sant Antoni de
Portmany; rehabilitación en partes de la Playa d’En Bossa, de
la Playa de Palma, tampoco. 

Y tampoco no han querido apoyar ni una sola de las
medidas en cambio de modelo productivo; no quieren apostar
per R+D+I; no han querido apostar per la implantación del
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vehículo eléctrico, tan ecologistas que son ustedes y cuando
llega la hora de la verdad no han hecho absolutamente nada
para cambiar ese modelo productivo del que tanto hablan desde
que empezó la legislatura; no han querido apostar por
aplicaciones móviles; no han querido apostar por el portal
turístico inteligente; no han querido apostar por las redes wifis.
No han querido hacer absolutamente nada, no sé si porque lo
presenta el Partido Popular o porque sencillamente, y vuelvo
otra vez al principio, no les importa absolutamente nada el
turismo. 

Y así estamos, eso se lo tienen que hacer ustedes. Sí, claro,
evidentemente. Los que gobiernan son los que tienen que dar
las prioridades. Parece mentira, Sr. Alcover, usted que tiene
tanta experiencia que tenga que decirme de dónde se tienen que
bajar. Ustedes son los que tienen que decidir cómo se hace,
pero la realidad es que en materia de turismo han demostrado
que no lo quieren y en materia de innovación han demostrado
que tampoco lo quieren porque no ha habido ni una sola
propuesta coherente en materia ni de turismo ni de innovación.
Si tienen alguna digánmela y a lo mejor nos convencen. 

Tampoco quiero alargar mucho más el debate porque lo
hemos hablado mil veces y como es algo que a ustedes no les
importa, cuanto antes terminemos mejor.

(Remor de veus i 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. Senyors i senyores diputats.
El nostre grup parlamentari ha presentat una esmena a la
totalitat, i vàrem manifestar en comissió parlamentària les raons
per les quals consideràvem que aquests no eren uns
pressupostos ajustats i que ens poguessin fer creure i mirar amb
ilAlusió un departament que per a nosaltres és clau; és clau
perquè aquest departament hauria de ser el gran motor de
generació de riquesa de les Illes Balears, i en cert sentit hauria
de ser el motor de consolidació de tot allò bo que té el nostre
model productiu i de tot allò innovador, de canvi, de reforma,
que s’ha d’anar introduint als nostres sectors productius, i
nosaltres no ho veim, això, i el Sr. Gijón ha dit una xifra; els
doblers dedicats a innovació són testimonials, són testimonials,
en realitat en aquests pressupostos. Per tant si només parlam,
només feim discursos del canvi de model però al final no tenen
un reflex pressupostari, al final no feim res, no serveix per a
res, i aquesta és la realitat dels pressupostos.

I nosaltres no creim que s’hagi d’abandonar el buc insígnia
d’aquest país, i el buc insígnia d’aquest país, agradi o no
agradi, es diu turisme, es diu turisme de sol i platja; això és el
buc insígnia d’aquest país, és el buc insígnia que ens dóna de
menjar a tots, i que evidentment no és perfecte, com res no ho
és a la vida, però sí que té moltes potencialitats i sí que l’hem
de conservar, i hem d’aspirar a continuar essent un país
capdavanter en aquest segment del turisme.

I nosaltres tenim la sensació que aquests pressupostos
abandonen aquesta voluntat de ser capdavanters, i diuen -i el
conseller així ho ha manifestat- que no faran promoció del sol
i platja, la qual cosa ens pareix una equivocació estructural,
perquè nosaltres hem de continuar promocionant perquè no
podem perdre posicions en aquest segment fonamental, la qual
cosa no vol dir que no haguem de fer altres coses, que
evidentment n’hem de fer, i algunes de les quals segur que ens
explicarà el conseller, amb les quals estarem d’acord, segur. La
diversificació de l’oferta turística, moltes de les esmenes del
Partit Popular van en aquesta línia, i el Sr. Gijón les ha
explicat: el turisme de shopping, el cicloturisme, gastronòmic,
etc., etc. Tots ho coneixement, una cosa també molt dita, no ens
hem d’enganar, però al final tampoc no accepten les esmenes
del Partit Popular. Per tant no estam fent ni una aposta per
continuar essent capdavanters en turisme de sol i platja ni estam
fent una aposta real de diversificar el nostre turisme amb altres
productes, com s’ha dit per part de l’oposició i com s’ha dit per
part del Govern, però que després no tenen un reflex numèric,
i si no tenen un reflex numèric, ja dic, al final els governs
parlen pels seus nombres i per les lleis publicades en el butlletí
oficial, i no tant per les frases més o manco ocurrents que
puguin dir els seus responsables. 

I nosaltres pensam que, a part que el turisme hauria de
créixer, i per això hem presentat una esmena parcial d’augment
de la partida de promoció turística, perquè ens pareix
fonamental; a un pressupost que creix un 10%, més d’un 10%,
en general creix més d’un 10%, un pressupost expansiu, resulta
que el principal motor de l’economia d’aquest pressupost
minva, descendeix, baixa; alguna cosa a nosaltres no ens
encaixa de cap manera.

El segon gran capítol d’aquesta esmena a la totalitat, ja ho
he dit, les noves tecnologies. No hi ha una clara aposta per les
noves tecnologies, per la innovació, per tot aquest nou sector
que tots en parlam però que al final tampoc no pressupostam,
i per tant tampoc no podrem fer-ho realitat. Tot i que per a
nosaltres, i ho vull reconèixer i ho vull recordar, per a nosaltres
la facultat de medicina, que sí és en aquests pressupostos, sí
que forma part d’aquesta aposta per la innovació, i en això hem
coincidit i sap el Govern que ha tengut el nostre suport més
clar, més lleial i més absolut en relació amb aquesta qüestió,
que crec que era una qüestió d’estat per a les Illes Balears.

Això en relació amb les esmenes a la totalitat. En relació
amb les esmenes de globalitat al final nosaltres, amb
l’experiència de l’any passat, que tanmateix no ens varen fer
cas, ni a les esmenes per vàrem presentar per reconversió
turística, per millorar les zones, que és una necessitat imperiosa
que tenim, ens hem circumscrit a fer-ne tres, una de les quals es
va acceptar, que és el tema dels cotxes de lloguer; hi havia un
compromís parlamentari de fer aquest estudi sobre el sostre
dels cotxes de lloguer, però el Govern, incomplint un mandat
parlamentari, no ho feia, i almanco hem intentat introduir que
hi hagi una partida pressupostària per fer aquests estudis sobre
el sostre de cotxes de lloguer i aquesta esmena es va acceptar
en comissió.

Per tant ens queden dues esmenes. Una -ja l’he esmentada-
en relació amb l’increment de la partida de promoció turística,
i, la segona, per fer un pla específic, un pla pilot de màrqueting
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d’un municipi que no està en aquest turisme de sol i platja que,
com bé deia el Sr. Gijón, no els agrada gens, que és el Pla de
màrqueting del municipi de Valldemossa, que crec que
personifica perfectament molts dels valors que tenen els
municipis de les Illes Balears, que en un cert sentit és el que en
teoria aquest govern vol potenciar de patrimoni històric, d’amor
a la cultura, de preservació, etc., etc. Per tant pensàvem que
aquesta esmena sí que ens l’acceptarien, però fins ara hem vist
que la negativa ha estat total.

Esperem que hi hagi una reflexió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bona tarda.
Ciutadans va presentar quatre esmenes a aquesta conselleria,
dues de totalitat i dues de parcials. De les dues parcials, una va
ser transaccionada en comissió i integrada, per tant, a
l’articulat, cosa de la qual estam contents, no fa falta afegir-ho.
Ens en queden, per tant, tres de vives que passaré tot d’una a
explicar i a defensar.

Les dues esmenes de totalitat fan referència a dos
organismes ben distints: la societat mercantil pública
Multimèdia de les Illes Balears, i el Consorci per a la millora
de les infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l’illa de Mallorca. Com és natural
aquestes dues esmenes s’han d’emmarcar, per part nostra com
a mínim, en el nostre propòsit d’alleugerir l’administració,
d’anar-la buidant d’organismes que no creim útils, i de
duplicitats que són al nostre entendre ben prescindibles. 

Multimèdia, empresa a la qual per cert es canvia el nom
perquè no hàgim de continuar vinculant-la, m’imagín, amb els
tribunals i amb un escàndol de presumpta corrupció que ha
afectat i afecta el Partit Socialista d’aquestes illes, Multimèdia,
dic, és un bon exemple de la necessitat d’establir aquestes
polítiques sanejadores de l’administració. A més de la
corrupció, o a part de la corrupció, l’empresa arrossega un llast
de pèrdues que vénen d’anys enrere; l’any passat, sense anar
més lluny, eren de 3,9 milions. El que proposam a la nostra
esmena és que Multimèdia desaparegui com a tal i les seves
funcions, i evidentment els seus deutes, clar, passin a integrar-
se entre les de la Fundació BIT en un àmbit específic i
diferenciat.

La segona esmena a la totalitat afecta a aquest consorci de
nom interminable, el Consorci per a la millora de les
infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització
de l’illa de Mallorca. Consideram que les seves funcions poden
ser assumides perfectament pel Consorci d’infraestructures o/i
-segons es vulgui triar- per l’Agència de turisme de les Illes
Balears.

Quant a l’única esmena parcial que tenim viva, creim que
és especialment significativa, ja que afecta un dels pilars del
que anomenam el nou model econòmic. Consisteix a traspassar

al sector privat la part... perdó, a traspassar al sector privat una
partida econòmica que l’incentivi a invertir, aportant-hi també
la part homòloga de capital, en R+D+I. Si aquesta conselleria
rep el nom, entre altres, de Conselleria d’Innovació, m’imagín
que per qualque motiu deu ser, i, com els deia abans, si volem
parlar de nou model econòmic o invertim en innovació, el que
pot generar al seu torn una potenciació de la
desestacionalització, o més val que ho deixem córrer, i no ens
enganem sobre quines són les nostres perspectives,
continuarem a la cua de les comunitats autònomes, els record
que a dia d’avui, si no vaig errat, només tenim Ceuta i Melilla
en percentatge de PIB, igual com hi estam ja en educació. I no
fa falta que els afegeixi que aquest agermanament entre
innovació i educació no és precisament una casualitat. En tot
cas això és el que tenim en aquest moment.

I respecte de les esmenes dels altres grups, la gran majoria
les votarem a favor, les explicacions ja han estat donades pels
dos portaveus de cada grup que han intervingut prèviament.
Entre elles votarem a favor, segur, totes aquelles que serveixin
per fomentar el turisme, qualsevol tipus de turisme, i també la
desestacionalització i no fa falta afegir-ho, la innovació, sempre
que no tenguin per objectiu -això sí- treure els ous d’un
d’aquests dos paners per posar-los a l’altre. Només farem una
excepció, com de costum, amb les esmenes del Partit Popular
que beguin dels interessos del deute.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern obrint una qüestió incidental. Té la
paraula el Sr. Vicepresident, Gabriel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja no ens ve de nou el discurs
del Partit Popular, crec que fa el mateix discurs des del primer
dia i tampoc no hi dedicaré massa més temps. Explicarem tot
allò que es fa des del Govern i des de la Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, perquè entre altres
coses efectivament, el Govern està en l’impuls de polítiques
dirigides a transformar les bases del nostre model productiu i
de transició cap un model econòmic millor, un model econòmic
diferent, en què es potenciï no només el turisme, sinó un teixit
productiu diversificat, que la indústria recuperi posicions, que
s’orienti cap a l’exportació, en què la innovació i la recerca
siguin la base de l’emprenedoria i que imprimeixin dinamisme
a la nostra economia. 

Jo començaré per la part d’innovació i recerca. Vull
recordar que el Partit Popular va desmuntar de personal la
Direcció General d’Innovació i Recerca. El Partit Popular va
deixar de convocar totes les ajudes, totes les subvencions i totes
les convocatòries que es feien en relació (...), innovació i
recerca. El Partit Popular no va fer ni una sola política en el
Parc BIT de Palma. El Partit Popular va estar quatre anys
enredant, sense fer el Centre BIT de Menorca. 
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Aquesta era la realitat de la qual partíem. I ara el Sr. Gijón
s’omple la boca de dir que el Govern actual no aposta per la
innovació i recerca. Idò miri, del que hi havia abans a allò que
hi ha ara, hi ha de la nit al dia. No té absolutament res a veure,
Sr. Gijón! Res a veure...

(Alguns aplaudiments)

Perquè el Centre BIT de Menorca avui és una realitat
gràcies a aquest govern, no gràcies a vostès. Gràcies a aquest
govern. I aquest govern es planteja de cara al 2017-2018
ampliar les infraestructures d’innovació i recerca també a
Eivissa, cosa que vostès mai ni tan sols s’havien plantejat...

(Alguns aplaudiments)

I, per altra banda, acostumin-se a mirar el pressupost de
manera transversal. La recerca i la innovació s’ha incrementat
el 2016 un 10% i per al 2017 un 14%. Jo estic d’acord amb el
discurs que fa el Sr. Melià o vostè, que no és suficient, que som
a la cua en innovació i recerca i que hi hauria d’haver molt més.
Però el que hi ha no té res a veure amb allò que vostès feien. En
aquests moments, a més dels 13,5 milions que hi ha a la
Conselleria d’Innovació i Recerca, hi ha pràcticament 1,5
milions a Medi Ambient i Agricultura per fer recerca agrària i
per fer recerca en reserves marines. Més de 2 milions per fer
investigació sanitària al pressupost de salut. Pràcticament 1
milió a la Conselleria d’Indústria per fer polítiques d’innovació
a indústria, dirigides a la millora del teixit productiu. Això fa
més de 18 milions d’euros, que no tenen res a veure -insistesc-
amb el pressupost que vostès hi dedicaven. Si a això hi afegim
els projectes d’innovació que reben el suport de les ajudes
d’ISBA, que només el 2016 han estat 10 milions per a
emprenedors i 9,5 milions per a PIME, vostès comencin a
sumar.

I, per altra banda, la millora del model econòmic
evidentment que no depèn únicament i exclusivament del
pressupost de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme,
sinó que tot el Govern hi posa de la seva part. I per això el
pressupost d’Agricultura, Ramaderia i Pesca s’incrementa en
més d’un 2%, dels 51 milions als 53. El de Medi Ambient de
32 a 34. El de Recerca i Innovació, com he dit abans, d’11,9 a
13,5. El d’Indústria d’11,9 a 14,3. El d’Eficiència Energètica,
cosa que també s’ha anomenat per part de vostès, de 2,5 a 4,5.
El de Turisme de 38,2 a 38,6. El de Comerç de 2,12 a 2,92. En
total passam de 149,9 milions a 163 milions d’euros, si afegim
el que destinam per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics, a la
indústria cultural, que també és indústria i també s’han de
promocionar els nostres creadors culturals, que passen d’1 a 1,8
milions el que destinam a l’Institut d’Estudis Baleàrics, un 80%
d’increment. 

És a dir, en total a polítiques dirigides al foment dels sectors
productius, la diversificació econòmica i a la millora del nostre
model econòmic, aquest govern hi dedica un total de 163
milions d’euros. Aquesta és la realitat dels pressuposts de les
Illes Balears.

Evidentment, com he dit abans, doblers n’hi podríem posar
més, n’hi voldríem posar més, però -insistesc- d’innovació i

recerca aquest increment d’un 14%, més l’increment del 10%
de 2016 suposen un món referit al que vostès hi dedicaven.

A l’àrea de turisme, a més, també els puc assegurar que amb
els doblers que en aquests moments hi ha destinats,
desenvoluparem el Pla d’equilibri turístic en el qual ja vaig fer
referència a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts i on també
s’involucrarà tot el Govern, un pla transversal, que suposarà per
tant, les àrees de turisme, innovació i recerca de Medi Ambient,
d’Hisenda, de Treball, de Territori, d’Energia i que implicarà
a altres administracions, fomentant el turisme d’hivern, tardor
i primavera i mirar d’incidir en els fluxos turístics per moderar
els pics de l’estiu i, per tant, mitigar els efectes de la
massificació.

Dins també aquesta aposta pel model productiu, per la
diversificació, hem d’afegir l’aposta que es fa des del Govern
per a la millora del fons europeus. Hem aconseguit un màxim
històric d’inversió de fons europeus. Dels 121 milions que
inicialment hi havia en el període anterior, entre FEDER i Fons
Social Europeu, hem incrementat a 200. Un increment del 65%,
a més de millorar la quantitat, també millorar la qualitat
d’aquesta inversió de fons europeus i executam molt millor. Ja
li ho vaig dir en comissió, resulta que nosaltres hem hagut de
justificar inversions que vostès varen ser capaços de justificar
en el període anterior. I això, aquestes inversions ens ajudaran
a fer un model de creixement més intelAligent, més sostenible,
més inclusiu i més integrador. Aquí hi ha infraestructures a
innovació, infraestructures en transport i mobilitat sostenible,
infraestructures en turisme sostenible, infraestructures en canvi
de model energètic, infraestructures en definitiva que ens
serveixen per a aquest nou model. 

I també disposarem d’un nou servei de garantia juvenil que
ens permetrà gestionar 33 milions d’euros per combatre l’atur
de les persones de menys de 30 anys a les illes, a més de
colAlaborar amb l’Ajuntament de Palma en un projecte
estratègic de millora d’eficiència energètica, en el qual hi
destinarem 1 milió d’euros de fons FEDER i fons que el propi
ajuntament també hi destinarà.

Quant a innovació i recerca, les tasques a realitzar aniran
bàsicament a implementar la RIS 3, l’estratègia
d’especialització intelAligent, que serà modificada, ja estam en
aquesta qüestió, per incorporar les àrees estratègiques del Pla
de ciència, tecnologia i emprenedoria, a les quals a més del
Fons FEDER, hi posarem especial atenció perquè serveixin de
palanca per a la inversió en R+D+I empresarial i ens serveixin
també entre altres coses per incorporar personal investigador
tant a organismes públics de recerca com al teixit empresarial
de les Illes Balears.

Per a nosaltres és molt important aquesta modificació de
l’estratègia RIS3 perquè l’estratègia que vostès varen fer
únicament i exclusivament tenia en compte el turisme, com si
en aquesta terra no existís res més. En aquests moments
l’estratègia RIS3 d’Innovació i Emprenedoria a les Illes Balears
s’està diversificant perquè tengui en compte també altres àrees
d’interès industrial o comercial a les Illes Balears.

Entre altres coses preveim amb aquests doblers dels
pressupost del 2017 la creació d’un institut de recerca de les
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Illes Balears que es basarà en altres instituts d’alt nivell que en
aquest moment ja funcionen a Catalunya com l’Icrea o al País
Basc com l’Ikerbasc, que podrà significar un pas molt
important per a la recerca a les Illes Balears. A més,
l’increment del pressupost també es traslladarà a la Fundació
Bit, com he dit abans per al desenvolupament del Centre Bit i
del futur centre Bit d’Eivissa. Elaborarem també durant el 2017
el nou pla de ciència, tecnologia i innovació que tendrà en
compte el nou període, l’actual està vigent fins al 2017, i que
serà també la base per a una nova llei de la ciència.

Ja hem tret la convocatòria per a pime per valor de 800.000
euros per a projectes d’R+D+I, la factoria d’innovació per
promoure l’augment d’empreses innovadores a les Illes Balears
amb 500.000 euros o la convocatòria de clúster del
coneixement en 300.000 euros, així com les actuacions de
formació i impuls a la transferència de la tecnologia a través de
la Fundació Universitat Empresa per valor d’ajudes de 80.000
euros, així com els doblers que es destinaran a la Fundació Bit,
1.650.000 euros; Fundació Bit que, a més d’atreure talent i
empreses al Parc Bit només -només- en el que duim de
legislatura s’han incrementat el nombre d’empreses, sobretot
tecnològiques, en un 17%, increment del 17% d’empreses
instalAlades al Parc Bit de Mallorca. I també els he de dir que
aviat podrem tenir bones notícies del Centre Bit de Menorca
perquè també està sent un èxit la seva implantació. Es dóna des
de la Fundació Bit també suport a empreses de base tecnològica
i gestionam també les TIC per a organitzacions públiques.

Quant al desenvolupament tecnològic durem fibra òptica a
totes les zones blanques, és a dir, zones on ara no arriba,
pràcticament 1 milió d’euros; data center per a servei a
administracions públiques, més d’1 milió d’euros, i
implementació d’administració electrònica d’administració
sense paper per valor de més d’1 milió d’euros, a més de tot el
desenvolupament d’una sèrie d’infraestructures. 

També l’empresa Multimedia, que el Sr. Pericay vol fer
desaparèixer, donarà tota una sèrie de serveis de
telecomunicacions que ens permetran el transport i difusió de
canals de televisió digital a poblacions i àrees on les cadenes de
televisió no tenen obligació de ser-hi presents, servei de
transport, distribució i (...) del multiplex autonòmic també
perquè arribi a totes les zones que en aquests moments no tenen
cobertura de televisió, reclamació al ministeri per recuperar
més espai per a la difusió de canals propis de les Illes Balears,
serveis de comunicació professionals a tot el territori de les
Illes Balears per a tots els cossos de seguretat i emergències per
desplegar adequadament la xarxa TetraIB que ens permetrà
atendre millor la seguretat i l’emergència també a les Illes
Balears i nous emplaçaments i noves instalAlacions per
continuar desplegant aquesta xarxa.

A turisme, com he dit, aquest pla d’equilibri del turisme
suposa tota una sèrie d’accions que incideixen en els fluxos
turístics per moderar la pressió humana a l’estiu, entre ells
l’impost de turisme sostenible, la regulació de lloguer turístic
l’avantprojecte de la qual és en aquests moments a exposició
pública i que tots els grups parlamentaris podran debatre quan
arribi a aquesta cambra i evidentment seran benvingudes totes
i cadascuna de les aportacions que s’hi facin; aquesta normativa
estableix per primera vegada un sostre real de places

turístiques, permetrà posar ordre al sector i fer front a l’oferta
ilAlegal.

La promoció turística, l’enfocam sobretot a l’oferta
d’hivern, com he dit abans, i a la sostenibilitat econòmica. Hem
creat una comissió de creuers formada per Govern, Ajuntament
de Palma, Autoritat Portuària, navilieres, ja hem tengut les
primeres trobades per planificar l’arribada de creuers a l’illa de
Mallorca, a Palma.

Vull recordar a més el Decret Llei de mesures urgents en
matèria de territori aprovat al mes de gener de 2016, que va
suposar una moratòria per impedir el creixement descontrolat
que proposaven les seves lleis.

Continuam reclamant com a govern la congestió
aeroportuària per tal de participar adequadament en la principal
infraestructura econòmica d’aquesta terra que són els nostres
tres aeroports que avui per avui el Govern de l’Estat només es
planteja la privatització.

També durem a terme com a govern una sèrie d’accions que
incideixen en la mitigació dels efectes de la pressió humana i
en la millora de la gestió de recursos naturals, el Pla de sequera
i mesures d’estalvi d’aigua impulsat per Medi Ambient, la
tramitació de la Llei de canvi climàtic, mesures per millorar
l’eficiència energètica a zones turístiques, línies d’ajuda i
instalAlació de plaques solars, instalAlació de punts de recàrrega
públics, promoció del vehicle elèctric; millora de recursos
també dels agents de Medi Ambient per preservar la posidònia,
per incrementar recursos de vigilància, de control d’espais
naturals, de les activitats de party boats, dels accessos amb
aparcaments, acampades i risc d’incendi, control de fondejos,
protecció de posidònia; accions també que incideixen en la
millora de la qualitat i de la sostenibilitat socioeconòmica del
turisme, com serà la propera reforma de la Llei de turisme que
també durem a debatre al Parlament.

La campanya d’inspecció de treball coordinada per la
Conselleria de Treball, la campanya d’inspecció turística per
controlar la qualitat de l’oferta turística, l’elaboració dels
PIAT, el pròxim any tendrem el PIAT de Mallorca ja elaborat,
així com tota una sèrie d’estudis per analitzar la sostenibilitat
de l’actual model i plantejar línies d’actuació, indicadors de
sostenibilitat, compte satèlAlit de turisme, índex de pressió
humana, estudis de la vulnerabilitat de les Illes Balears.

El Pla d’inspecció de 2017 tendrà sobretot l’enfocament cap
al lloguer turístic, el d’enguany ha estat tot inclòs, rent a car i
sobreocupació hotelera, i entre altres coses fomentarem una
major cooperació entre administracions, agilitarem tràmits de
forma telemàtica, reubicarem l’edifici per atendre millor els
ciutadans i millorarem també el personal dedicat a les
campanyes d’inspecció.

Racionalitzam també les taxes de turisme i a través de
l’ATB ajudam a crear millors i més productes turístics
coordinadament amb els consells insulars que ja tenen
promoció turística, o amb els que al futur durant el 2017 la
tendran, convenis amb administracions públiques i amb privats,
sobretot ajuntaments, per productes que allarguin la temporada
i donar suport a activitats i productes també d’hivern i de
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turisme d’interior, a més de fer servir el big data per a
promoció més selectiva, per això li hem aprovat, Sr. Gijón,
l’esmena dels mòbils, que ara m’ha retret que no l’havíem
aprovada, crec recordar que està aprovada, i per tant, està
acceptada.

I per altra banda tota una sèrie de convenis amb les
conselleries de Cultura, Esports, Medi Ambient, Treball,
Comerç i Indústria perquè es creïn des de Turisme totes les
sinergies possibles amb els distints sectors econòmics.

I per ara és tot, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, té la paraula el Sr. Alvaro Gijón del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Vicepresidente, menos
mal que usted ha llegado al Gobierno, menos mal que está
dirigiendo este área tan fantástica porque la economía se
hundía, el Partido Popular no hacía absolutamente nada y desde
aquí mi más sincero agradecimiento porque sería impensable...
no entendemos cómo ha podido funcionar esto mínimamente
durante estos últimos años.

(Remor de veus)

Bueno..., no, no ha funcionado, pero ahí siguen llegando los
turistas y sigue funcionando la economía y ahora parece que
todo es gracias a la magnífica gestión de este gobierno que
ahora lleva escasamente un año y medio pero que cuando
llegue la hora de la verdad que es en los presupuestos, pues se
olvida prácticamente de todo lo importante.

Miren, yo no sé... claro, supongo que partimos... al final es
porque no quieren aprobar absolutamente nada del Partido
Popular y, como es así, pues efectivamente, Sr. Vicepresidente,
han aprobado una enmienda de ciento y pico mil euros por el
tema de los móviles y otra de Ibiza, lo he dicho al principio lo
que pasa es que no me escuchaba, estaba pendiente de otra
cosa, he dicho que nos han aprobado el 2% de las enmiendas
que hemos presentado, y yo me pregunto: ¿qué hay en esas
enmiendas...?, porque no se ha dicho, es decir, es que...
supongo que a lo mejor ésta es la manera de funcionar del
Parlamento, pero ¿qué tienen en contra de una propuesta para
promocionar...?, porque no le hemos presentado las enmiendas
que nosotros presentaríamos si estuviéramos gobernando, es su
modelo de turismo. 

Ustedes están diciendo que quieren apostar por el turismo
de invierno, el turismo de desestacionalización, porque el
turismo de invierno le vuelvo a decir que no hable más de
invierno, porque en invierno está todo cerrado, vamos a hablar
de alargar la temporada, porque hablar de invierno es mentira.
Ustedes no se pueden gastar el dinero en promover el turismo
en invierto en estas islas, está todo cerrado; basta que se dé una
vuelta por cualquiera de las zonas turísticas. No podrán, es

imposible, tendrán que explicar primero de todos los
empresarios por qué tienen que abrir, y par eso hay que invertir
en los productos que ustedes mismos están diciendo. Es que no
lo hemos inventado nosotros, es que sale de su memoria, y yo
quisiera saber qué es lo que tiene de malo invertir en
promoción en cultura, en salud, en compras, en ciclismo...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i algunes rialles)

Pero..., mire, yo...

(Petit aldarull)

Formentera soy yo, ha dicho. Yo creo que, Sra. Tur, no se
ha leído las enmiendas; no, no se las ha leído porque si se las
hubiera leído mínimamente verá... -¡no, es verdad!- verá que
hay promoción para Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera;
¿hay cicloturismo en Formentera?, ¿puede haberlo en
Formentera?, ¿sí o no? ¿Puede haber turismo de compras en
Formentera?, ¿puede haber turismo de cultura?, ¿puede haber
turismo de salud? Pues eso está puesto...

(Remor de veus)

Bueno, yo no sé qué es lo que le molesta tanto de estas
propuestas. No me puede decir que es una propuesta que
nosotros hemos hecho desde Mallorca. Evidentemente si quiere
me voy a Formentera y la propongo desde allí, pero la
propuesta, si la miran, verán que hay una partida para Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera. Pero no la quieren hacer, no
quieren apostar por esto; ¿por qué?, no lo sé, supongo que
porque ya tienen su esquema mental puesto y ya está, no pasa
absolutamente nada, es su propuesta.

Miren, si de verdad quieren apostar por la promoción en
turismo de invierno, que ya le digo yo que lo de turismo de
invierno no lo diría mucho, bueno, pues tienen dos opciones:
aprueben las propuestas que les presentamos nosotros, que son
en los productos que ustedes están diciendo que no son los
nuestros, porque no verán que hayamos dicho absolutamente
nada de promoción de sol y playa -no lo hemos dicho en ningún
momento, en ninguno-; o sean coherentes y hagan lo que ha
hecho Podemos. ¿No quieren apostar por el turismo porque
sobran turistas y quieren apostar per innovación?, hagan lo que
han hecho ellos. Tienen dos modelos, el de Podemos, de
apostar por innovación; el nuestro, de apostar por el turismo
que no es el de sol y playa. Elijan el que quieran, pero lo que
no puede ser es que ni uno ni otro, porque al final, me sabe muy
mal, pero por más voluntad que uno le intente poner y poner
sentido común, se ve que todo lo que venga desde aquella parte
no va bien. Oiga, algo habremos hecho bien, algo, poquita
cosa, muy poca, porque por esto estamos en la oposición, pero
algo habremos hecho bien, digo yo. Convendría que empezaran
a tenerlo en cuenta porque, si no, está muy bien hablar del
diálogo, está muy bien hablar de lo buenos que son ustedes,
pero cuando llega la hora de pactar algo es que no se sientan ni
para decir buenos días, y así es imposible.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)
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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. La millora del model econòmic no
només depèn de la seva conselleria. Cert, però depèn sobretot
de la seva conselleria; la seva conselleria és la que fa el decret
de nomenament, el decret d’organigrama, d’estructura de la
conselleria, i si agafam la seva compareixença d’explicació de
legislatura de les seves intencions veurà que la seva conselleria
és la gran conselleria de model econòmic, que per alguna cosa
vostè és el vicepresident.

I clar, si ens hem de creure el que vostè diu, que és molt
creure, però si ens hem de creure el que vostè diu resultarà que
ni un 7%, ni un 7% del que vostès dediquen a innovació és a la
seva conselleria, perquè vostè em diu 163 milions, eh?, 163
milions. Vostè té 13 milions a la Direcció General; això és un
escàs 7% del pressupost del Govern. Molt malament deu
negociar vostè el repartiment i les quotes en aquest govern de
pacte, la qual cosa a mi em fa pensar que realment vostè, amb
una certa habilitat, i jo la hi vull reconèixer, intenta, en funció
d’això que diu transversalitat i totes aquestes coses, anar ficant
coses per intentar vestir la cosa, però la cosa no s’acaba de
vestir, perquè realment l’esforç per un nou model econòmic no
s’acaba de veure. I les bones intencions se le suponen; jo de
bones intencions... I vostè aquí ens ve fer un discurs, no un
discurs pressupostari, ens ve a fer un discurs de programa de
futur, de president, però no ens parla en què ha quantificat
vostè totes les seves bones intencions, perquè vostè pot voler
fer moltíssimes coses i segur que les vol fer, moltíssimes coses,
però el problema és com s’han repartit els recursos en aquest
pressupost expansiu, i la realitat és que dins aquest pressupost
expansiu a vostè no l’han prioritzat, ni en noves tecnologies ni
en turisme.

Per tant nosaltres pensam que són molt criticables els seus
pressupostos i que resulten absolutament reduïts, resulten poc
atractius, resulten poc ambiciosos per als reptes que vostès
mateixos es marquen perquè, clar, és que vostès vénen aquí i
fan uns discursos que després no tenen res de coherent amb els
nombres que hi ha reflectits, i aquest és el gran problema.
Nosaltres ja li voldríem comprar les seves bones intencions,
però és que després no hi ha cap reflex d’aquestes bones
intencions.

Per tant nosaltres més enllà dels seus programes de govern
o de la seva possible intenció benvolent, al final la realitat és
una, i la realitat és que no hi ha doblers per a nou model, per a
tecnologia, per a innovació. No hi ha doblers per a turisme, es
redueix la partida de turisme en uns pressuposts expansius.
Vostè, també en aquesta tònica de bones intencions, diu “el
lloguer turístic...”; no, el seu esborrany de llei no arregla res del
lloguer turístic, només va en la línia -em sap greu dir-ho- en la
línia de restringir i anar en contra del turista, i veure el lloguer
turístic com un problema, com un problema que està afectant
l’accés a l’habitatge dels ciutadans, i això és el que hem de
combatre, però no ho veuen com una font de riquesa, com una
font... No; idò és així, Sra. Busquets, és que és així; vostès

tenen aquesta visió i vostè em posa la cara que és així; per a
vostès el gran problema del lloguer turístic és l’efecte que té en
l’accés a l’habitatge, no que socialitza els beneficis del turisme,
no que dinamitza l’oferta complementària. Tot això a vostès no
els interessa, i per això fan una llei en contra d’aquest lloguer
turístic, això és la realitat i això és el que nosaltres criticam
d’aquesta conselleria, una conselleria de turisme que no vol
apostar, ni numèricament ni pressupostàriament ni
legislativament, pel turisme, i aquesta és la qüestió de fons.

I més enllà de totes aquestes bones intencions ens agradaria
que concretassin, i concretassin numèricament, perquè això és
un debat de pressuposts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, vostè ens ha contat el
desastre que va trobar en arribar; jo no li pos en dubte que
aquest desastre hi pogués ser, però jo li recordaré les promeses
que vostè va fer, i les promeses que vostè va fer en el programa
electoral i les promeses que hi havia també en els acords de
governabilitat. 

Per tant el que a mi m’agradaria saber és quina..., perquè
clar, això d’anar ajuntant, anar agafant de pertot, defensar la
idea transversal d’innovació i recerca està molt bé, i per aquí
podem anar estirant tot el que vulguem, però què hi ha
d’específic?, i sobretot quina és la previsió que hi ha d’aquí a
final de legislatura?, perquè també des d’aquest punt de vista,
amb les seves promeses i amb tot el que ens havia contat,
aquesta havia de ser la gran aposta d’aquest govern, i aquesta,
que és una aposta en la qual nosaltres com a mínim creim, i
creim que s’hi ha d’invertir i s’ha de reforçar, de moment el que
anam veient és que anam molt a poc a poc i sobretot, en fi,
anam pregant perquè plogui, pràcticament. Ara afortunadament
plou. Però sembla que això de ploure, com a mínim, en aquest
àmbit seu no és una constant, com a mínim, en aquests dos
primers pressuposts que hem discutit aquí. No sé si en els altres
que arribem a discutir en aquesta legislatura això canviarà.

Per tant, jo li volia demanar, amb relació a això, que
m’especificàs a veure de cara als pressuposts de 2018 i 2019 si
efectivament té una previsió de com serà aquesta inversió amb
relació al pressupost de la comunitat, amb relació al PIB, com
vulgui, però en tot cas una previsió que ens permeti, sense
recórrer si és possible, a aquests típics jocs de transversalitat,
d’anar traient d’aquí i d’allà, que ens permeti saber què és el
que la seva conselleria fa comptes invertir en tot això.

Després, una darrera cosa que li volia comentar, jo no vull
fer desaparèixer Multimèdia en el sentit que vostè ha dit, jo
crec que les funcions que fa Multimèdia són molt importants,
jo m’he referit evidentment a l’empresa i li he dit que les
funcions i, per tant, incloent-hi també el personal que hi fa
feina, sigui assumit per un altre organisme de l’administració.
Dit això, em sembla que no hi ha res més. Moltes gràcies.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Contestació per part del
Govern, el Sr. Conseller Barceló, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Miri, Sr. Gijón, jo tenc un avantatge i és que jo ja he passat
per on és vostè, per l’oposició, jo he passat ja per l’oposició i
sé què és el rodillo que el Grup Parlamentari Popular feia quant
a les esmenes.

(Se sent una veu de fons que diu: “Pues no lo aplique,
aprenda”)

És que per això, per això, hem aprovat esmenes a vostès, a
Ciudadanos, a El Pi, a Podemos, hem aprovat moltes més
esmenes... sap quantes esmenes varen aprovar al meu grup la
passada legislatura en quatre anys? Més que les que els hem
aprovat nosaltres en un sol pressupost, menys de les que els
vàrem aprovar a vostès en tot un sol pressupost.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

En tota la legislatura ens varen aprovar dues esmenes, dues
esmenes, només de l’àrea de turisme ja els hem aprovades dues,
Sr. Gijón. Aquesta és la gran diferència, aquesta és la gran
diferència. 

Jo li tornaré a recordar, vostè em critica el pressupost de
Turisme i li tornaré a recordar unes paraules que vostès deien,
haremos más con menos. Ens vàrem cansar de sentir-ho la
passada legislatura, haremos más con menos. I aquest haremos
más con menos es va convertir en llevar mestres, llevar metges,
llevar infermers... varen llevar de tot. Per descomptat varen
llevar també, varen desmuntar la Conselleria de Turisme i la
d’Innovació, les varen desmuntar també, Sr. Gijón. Vostès no
hi creien. Tanmateix la conselleria era a una altra banda, no era
al carrer Montenegro, era a una altra banda, no feia falta tenir
tècnics ni tenir funcionaris ni tenir ningú, ni pressupost tan sols,
era a una altra banda la conselleria, fora del Govern. Aquesta
era la realitat. 

Ara hi ha un govern que hi creu i per això feim, amb un
pressupost, que podria ser molt millor? Per descomptat, però
feim aquest allargament de temporada i aquesta aposta per a
l’hivern. Ja parlam amb el sector, el sector aposta ja per
començar a obri a l’hivern. Ja els agradaria a vostès haver
tengut els nombres que tenim nosaltres a l’hivern, l’oferta que
hi ha en aquests moments de seients de places de vols, ja els
agradaria haver tengut aquests vols que s’han incrementat per
al 2016 i que per al 2017 encara s’incrementaran molt més.
Evidentment que hi ha molt camí a fer, per descomptat, és un
procés que es fa mig termini, es fa molt a poc a poc. Per això,
a partir de l’any que ve dins el pressupost de l’ATB hi ha el
curs de producte i per això el sector participa activament en el
projecte de “Better in winter”, per això, Sr. Gijón.

Miri, jo ja sé que no els agrada parlar de la transversalitat,
m’ho han retret tots, però aquest govern funciona com a
govern, no funciona com a compartiments estancs. Vostès això
no ho entenen, perquè al PP cadascú tenia la seva... encara que
eren del mateix partit, cadascú tenia la seva caseta, cadascú la
seva capelleta. Evidentment, també record, perquè jo també he
viscut un pacte amb l’anterior partit del Sr. Melià, que no li
tocassin el seu redol. Això ha passat a la història, ara aquest
govern colAlabora, aplica accions de manera transversal tant en
la millora del model productiu com en les d’innovació. M’ha
mesclat els nombres, Sr. Melià, que jo li he donat de 163
milions per al model productiu, no per a innovació.
D’innovació li he dit que eren un total de més de 18 milions en
diverses àrees que colAlaboram activament i les feim
conjuntament, les inversions d’indústria amb la innovació
industrial o amb la innovació sanitària, la investigació sanitària
o amb medi ambient es fan de manera coordinada i de manera
conjunta amb les de la Conselleria d’Innovació i Recerca. Els
163 milions és que jo li he dit del total del Govern que es
dediquen a distints... al suport, al foment de distints sectors
productius. Efectivament, aquestes accions transversals i
conjuntes tenen resultats. 

També m’han dit concreció, que això era un debat de
pressuposts. Els ho tornaré a dir, 200 milions de fons FEDER
que aniran a eficiència energètica, que aniran a infraestructures
d’innovació i recerca, que aniran a infraestructures de mobilitat
sostenible, que aniran a suport al cotxe elèctric, a tot el tema
d’infraestructures educatives i sanitàries. Els he donat també les
xifres concretes del que es destinarà a innovació i recerca, les
tornaré a repetir, sembla que no ho han sentit. A PIME,
800.000 euros que es recuperen, una iniciativa que feia set anys
que no es feia, en tota la legislatura Bauzá no hi havia hagut
aquesta convocatòria; factoria d’innovació juntament amb les
empreses innovadores, 500.000 euros; per als clústers, 300.000,
tot això per a l’any que ve. 80.000 euros per a la Fundació
Universitat-Empresa; 1.650.000 euros per a la Fundació Bit;
1.500.000 per a promoció de la investigació; 2 milions d’euros
per incorporar i formar personal investigador; 3 milions d’euros
per a estacions científiques, l’Institut de Recerca, finalització
del complex científic del ParcBit... i així podríem seguir i
seguir.

Per tant, no em diguin que no he concretat. Els ho he tornat
a repetir per si no els ha quedat ben clar. En qualsevol dels
casos, li puc assegurar que en aquest govern, com he dit abans,
no són compartiments estancs i, evidentment, actuam de
manera coordinada per tal de millorar tot allò que ens vàrem
trobar tan malament, perquè si avui per avui, si avui per avui
som els darrers en innovació i recerca és gràcies a la legislatura
del Partit Popular. El 2016 les Illes Balears ja és la comunitat
autònoma que més despesa ha incrementat en innovació i
recerca, que no basta?, efectivament, què hem de fer molt més?,
efectivament, però que hem fet molt més que qualsevol any
pressupostari de la passada legislatura també li puc assegurar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Ara correspon per defensar la
seva esmena al Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula la Sra. Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bones tardes a tothom. Vull començar
refrescant-nos la memòria amb un recordatori, no fa encara
quaranta anys quan la publicitat d’un projecte deia, “un paradís
turístic de luxe amb capacitat per a 4.000 persones, port
esportiu i casino inclosos”. Era el projecte del grup financer
català Patrimonial Mediterráneo para la pràctica totalitat de Sa
Dragonera. Corria l’any 1977, el tsunami urbanístic
urbanitzador estava en el seu apogeu i les administracions
varen donar llum verda a les obres. No obstant això, ningú no
comptava que un grup d’activistes, el poble que salva el poble,
la gent corrent que pren la responsabilitat quan els representats
polítics l’abandonen, ocuparia l’illa en la que va ser la primera
gran acció directa en defensa del nostre territori aixecant així
una tempesta d’indignació que establiria les bases perquè vint
anys després l’illot fos declarat Parc Nacional. 

Va ser una victòria del sentit comú i de la gent que protesta
quan les coses no es fan bé, però només va ser una victòria
parcial. Quaranta anys després d’haver salvat Sa Dragonera i
també la seva germana major, Cabrera, a més d’altres illots del
nostre arxipèlag balear, puc afirmar que no hem estat capaços
de salvar les quatres illes majors. Citant al professor Ivan
Murray “les Illes Balears són avui un hotel i tenim penjat el
cartell de l’overbooking”. No estam imposant les eines per
sortir del monocultiu turístic que ens ha duit a l’inici de la fase
final del colAlapse. Aquí sembla que ningú no vol mirar la
realitat que fa mal a la vista, tenim un incendi dins casa nostra
i en lloc de posar aigua li posam benzina amb una mesura
errada com és la desestacionalització. 

Aquí he de dir que nosaltres pensam que la
desestacionalització és igualment errada quan es tracta
d’invertir en turisme de golf que quan es tracta d’invertir en
turisme d’hivern. Llavors Partit Popular i Partit Socialista,
membres del Govern, estam d’acord que estam en desacord.
Totes les forces polítiques, excepte Podem, s’estimen més
apostar per continuar portant més turistes al llarg de l’any, fins
i tot apujar el nombre de turistes a l’estiu, la qual cosa és
absolutament insostenible, sense plantejar clarament un model
que no depengui del capital turístic, del foment de la
sobreexplotació del nostre maltractat arxipèlag. Aquí sembla
haver-hi consens malauradament entre totes les forces
polítiques, excepte Podem, i també hi comença a haver consens
entre les majories socials, entre la gent corrent en què així no
anam.

Els consensos que els partits d’aquesta cambra tenen molt
clar és fer rebentar la gallina dels ous d’or, que són les nostres
espectaculars illes, el seu paisatge, les seves platges, el nostre
preciós entorn. S’obstinen tots a no apostar de manera ferma
per un canvi de model econòmic i deixant-se dur per la inèrcia
d’allò conegut. Ningú no vol parlar avui en aquesta cambra de
posar fre, de contenir, de deixar de créixer. Ningú és ningú, ni
el Partit Popular, ni El Pi, ni Ciudadanos, ni la presidenta del

Govern, ni el vicepresident i conseller de Turisme. Quan dic
ningú és ningú...

(Alguns aplaudiments)

Després algú es lamentarà, si seguim així ens espera un
futur que jo crec que agrada a ningú, és clarament una distòpia,
segons ha expressat darrerament el periodista i especialista
Joan Lluís Ferrer, “les illes podrien convertir-se en un lloc
inhabitable en qüestió de 5 o 10 anys”. Qui vol això? Al carrer,
la ciutadania ho té, en canvi, molt clar, demanin a les cambreres
de pisos, li agradaria que la seva filla o el seu fill es dediqui al
monocultiu turístic en situació d’explotació, qualsevol de les
seves filles, Sr. Font? Li agradaria que estiguessin treballant en
aquesta situació? Els grans hotelers han contribuït a crear una
gran mentida, aquesta que deia que si guanyaven ells, guanyava
tothom. Però això ja ho sabem, aquí no hi ha guanyat el medi
ambient, aquí no hi han guanyat els treballadors i treballadores.
Qui hi guanyen són els llinatges dinàstics d’aquestes illes,
guanyen els polítics corruptes i guanya Panamà. Però no hi
guanyen les nostres illes. La sobrecàrrega de les
infraestructures, de les capacitats naturals després de mig segle
de construcció i desenvolupament desenfrenat, han provocat
l’aparició d’una sèrie de problemàtiques que estan molt lluny
de solucionar-se, que continuen agreujant-se i que cap de les
forces polítiques d’aquesta cambra no posen mesures per tal de
solucionar-les.

Mirin, senyors diputats, senyores diputades, la situació és
insostenible. Ja ho era fa uns anys, però encara ho és més des
que aquests països anomenats competidors directes de les
nostres illes, travessen aquestes situacions desgraciades. La
política turística pública continua enfocada al creixement sota
l’etiqueta oficial de turisme sostenible. Però ja ho va dir el
mestre Josep Fontana, que això de desenvolupament sostenible
era un mite, era una expressió que és en realitat un pleonasme,
perquè si no és sostenible, de cap manera no pot ser
desenvolupament.

I justament és per tot això que estic explicant aquí pel que
encara avui és viva la nostra esmena 16740/2016, amb la qual
el que clarament proposam és un canvi de rumb, és una aposta
per destinar no més que 3 milions d’euros, hem estat bastant
mesurats en això, que dins la mateixa conselleria i no d’una
conselleria a una altra, com havíem quedat precisament a la
signatura dels acords de mínims, dins la mateixa de Conselleria
d’Innovació i Turisme, es redreçarien del pressupost de
promoció turística cap a innovació, fent valer així la nostra
aposta pel canvi de model productiu, que, com ha dit abans el
Sr. Gijón, sembla que en això hi ha diverses forces polítiques
que estam totalment d’acord. Per això demanam coratge al
Partit Popular, coratge a Ciudadanos, coratge a El Pi i coratge
també al Govern, per fer una aposta clara per aquest canvi de
model en el qual totes i tots pensàvem des de Podem al
principi, que hi estàvem d’acord, almanco amb els membres del
Govern.

La solució no és el continuisme, Sr. Barceló, això és voler
fer rebentar la nostra gallina dels ous d’or, exprimint el seu suc
fins fer-la morir. I nosaltres tenim claríssim que la inversió en
promoció turística és clarament fer més del mateix i ja hem vist
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les conseqüències nefastes d’aquest camí que va iniciar el Partit
Popular, tractant de fer rebentar aquesta gallina dels ous d’or.

(Remor de veus)

I ara, quiquiriquí, Sr. Font, no sigui vostè gallo de corral,
que ja sabem que ho fa molt bé!

(Rialles i alguns aplaudiments)

Saben vostès, aquí, en aquesta cambra, quin és el producte
més car que importam a les nostres illes? Pensen vostès que tal
vegada és la benzina o que és el platí. No, són els iots de luxe,
perquè precisament aquest camí iniciat pel Partit Popular, que
és el de convertir les nostres illes en un refugi de les classes
privilegiades, té un reflex claríssim que aquest sigui el producte
que importam. Aquesta suposada sortida en la inversió en el
sector del turisme nàutic, de les embarcacions de luxe, de les
embarcacions esportives com a símbol d’estatus, aquesta aposta
que va iniciar el Partit Popular i que aquí no estem revertint, és
precisament la manera de demostrar que no anam cap un canvi
de model, Sr. Barceló. Tenim una situació que jo crec que no
agrada a ningú al carrer. Per això jo deman de vegades que el
que cal és sortir d’aquí i començar a demanar a la gent,
començar a demanar a la gent què pensa que en una situació
com aquesta, d’aquest estiu on hem arribat a aquest rècord una
altra vegada, els salaris hagin baixat 11 euros respecte dels
salaris de l’any passat en aquesta situació de temporada alta
turística.

Llavors, per acabar, la desestacionalització per a nosaltres
no és la solució. La solució és invertir en innovació, és invertir
en un canvi de rumb, és invertir en redistribuir millor la riquesa
que es genera amb aquest suposat èxit turístic. Nosaltres
pensem que no s’ha d’apostar per dur més turistes a l’estiu, per
descomptat, en això estam absolutament en desacord amb la
proposta del Partit Popular, però tampoc a l’hivern, nosaltres
pensam que aquest tipus de projectes, com a resort de luxe del
Hyatt Hotels Corporation, anunciat a Canyamel, és una errada
molt grossa que pagarem molt cara en el futur.

Per anar acabant, ho ha dit abans el company Carlos Saura,
el poder dels lobbies hotelers-immobiliaris continua en auge, i
ja en tenim prou d’això. També en tenim prou a Eivissa, en
tenim prou també a Formentera. Hauríem d’anar cap a
Menorca, però sembla fins i tot que Menorca està girant cap al
model eivissenc, des de Mallorca també, és a dir, fins quan
estarem contribuint a aquest model que està absolutament
esgotat? 

Llavors vull acabar dient que tenim una clau i que no la
volem fer servir. Les solucions són clares, mirar el pèndul de
les mesures de contenció i d’equitat, cercar justícia social i
posar en marxa alternatives econòmiques basades en un canvi
de model, invertint més en innovació i en recerca...

(Remor de veus)

Deman silenci, per favor, ja que no ho fa el president.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, acabi per favor.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Acabo amb un proverbi oriental, dient que “el turisme és
com el foc,...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

..., pot escalfar la teva sopa, però també pot cremar la teva
casa”. Escalfem la nostra sopa, amb més recursos per a
innovació i recerca, aturem el creixement, que encara acabant
cremant la nostra casa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Torn en contra. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Reus.

(Continua la remor de veus)

Sr. Font, per favor! Sra. Camargo, per favor! Deixin parlar
el Sr. Reus. Gràcies, comenci.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, en primer
lloc em referiré a les esmenes a la totalitat.

La Conselleria d’Innovació i Turisme té una pujada d’un
7%, no és una pujada homogènia, ja ho sabem, per una banda
hi ha una contenció a la despesa destinada a promoció turística,
no hi ha, entenem, un desmantellament de la promoció turística
com s’ha volgut fer veure aquí.

El Sr. Gijón deia que aquí semblava que ara que havíem
arribat nosaltres i havia canviat tot i que abans les coses també
funcionaven, idò jo no sé si el Sr. Gijón troba que a l’any 2013,
2014 es va desmantellar el pressupost de promoció turística
perquè el pressupost de promoció turística està en la línia dels
que hi havia els anys passats. Per tant, no hi ha un
desmantellament de la promoció turística, a no ser que vulgui
dir que el Sr. Delgado es va carregar la promoció turística.
 

El que sí hi ha és una reorientació d’aquesta política cap a
una recerca de sectors turístics que poden dur un major valor
afegit, turisme cultural, turisme esportiu, turisme gastronòmic,
que no vull dir que abans no es fes tampoc, evidentment, però
l’aposta creim que ara és més clara i més focalitzada.
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Aquesta pujada no homogènia que deim que és del 7% va
sobretot a l’augment en polítiques d’innovació que -com ja li
ha dit el vicepresident- puja un 14%, que ja veníem d’una
pujada d’un 10% al pressupost anterior, que és baix,
evidentment, però... que el Sr. Gijón critiqui aquest pressupost
en comparació amb els pressuposts que presentaven ells, és que
no té res a veure i (...) s’ha parlat ja que l’aposta pel canvi de
model econòmic no es circumscriu a les convocatòries que
pugui fer la Direcció General d’Innovació. 

El Sr. Melià també fa referència a la facultat de medicina,
però després ha criticat que el vicepresident hi fiqués altres
temes, però vostè reconeix que la facultat de medicina és una
aposta, per tant, no sé si vol que, al Sr. Vicepresident, el facem
també vicepresident d’Educació i Sanitat i li posem la facultat
de medicina davall ell, vull dir, això és així, vull dir... hi és
també en l’aposta de la fibra òptica que es fa des de la Direcció
General de Tecnologia, evidentment hi és de la investigació
sanitària de l’IDISPA o en el foment de les energies renovables
on també hi ha un augment significatiu, com també en la
política industrial que també té un dels majors augments. Totes
aquestes polítiques van en aquest sentit i són les polítiques que
pugen més en aquest pressupost.

Per tant, nosaltres per aquest motiu rebutjarem l’esmena a
la totalitat perquè creim que el pressupost està més que
justificat.

Sí que vull fer un esment, ja li ho vaig fer al Sr. Pericay, pel
que fa al Consorci d’Infraestructures de la Junta Rectora de la
Borsa de Places de Mallorca o alguna cosa semblant, que
aquest organisme no té personal, és un organisme per gestionar
la borsa de places i que en un moment determinat quan la borsa
de places passi a ser gestionada, quan es transfereixi
l’ordenació turística per part del Consell de Mallorca, això
haurà de passar al Consell de Mallorca, però fins que això no
passi entenem que té el seu sentit que es mantingui aquest
consorci, que ja dic que no té personal.

Respecte de les esmenes parcials, vull agrair al Sr. Gijón la
predisposició a acceptar les transaccions que li vàrem plantejar
a dues esmenes, són la del Pati de Sa Lluna d’Alaior i de
l’aplicació mòbil, és veritat que vostè abans ha començat la
seva intervenció dient que se n’havien acceptat dues, però
després al seu discurs ha citat la de l’aplicació mòbil com si no
s’hagués acceptat i sí que es va acceptar. També incorporàrem
una esmena d’El Pi respecte dels coxtes de lloguer, així com
dues de Podem del centre Bit d’Eivissa i la millora de la
capacitat inspectora instructora dels expedients de turisme.

També vàrem incorporar -i el Sr. Pericay ho ha dit- una
esmena de Ciutadans amb una actuació que compartim i que
com ja he dit creim que és l’orientació principal que ha de tenir
el pressupost de l’ATB que és fomentar el servei de qualitat en
temporada baixa, i la vàrem acceptar perquè crèiem que donava
un sentit més global a la política de l’ATB i per això no
acceptàrem les esmenes del Partit Popular que ha citat el Sr.
Gijón que sembla que nosaltres no apostam pel turisme esportiu
i no apostam pel turisme gastronòmic en funció de si acceptam
o no les seves esmenes, quan l’esmena que presentava
Ciutadans en aquell sentit creim que donava un sentit més
global i no tant compartimentat excessivament de 50.000, de

10.000 per a actuacions que entenem que hi ha d’haver cert
marge per dissenyar aquestes polítiques fora estar tan
encaixonat, però compartim molts dels objectius que s’hi
esmenten.

Hi ha moltes de les esmenes que presenta el Partit Popular
que per diversos motius no podem acceptar, per exemple, les
dirigides al vehicle elèctric, això és una política que aquest
govern està fent i la fa des de la Direcció General d’Energia a
la Conselleria de Territori, ja hi ha hagut diverses
convocatòries a l’any 2015 i a l’any 2016 i s’estan augmentant
els punts de recàrrega. La darrera dada que teníem era que
s’havia multiplicat per tres i havien passat de 50 a 150 els punts
de recàrrega amb convocatòries que s’han fet destinades
sobretot a corporacions locals i per tant, és una política que es
du a terme i que té el seu pressupost dins la Direcció General
d’Energia i que s’ha de continuar fent. Per tant, entenem que no
té sentit dins aquesta secció.

Per una altra banda n’hi ha moltes que ataquen la Direcció
General de Fons Europeus, de cap manera no podem acceptar
minvar els recursos d’aquesta àrea, indispensable per a la
tramitació dels fons FEDER, una tramitació estratègica per
donar bon fi al pla estratègic 2014-2020 i aprofitar aquests
recursos europeus que per desgràcia massa vegades no ha estat
així.

Després, evidentment que ens agradaria augmentar la
capacitat inversora d’aquesta àrea. Hi ha moltes de les esmenes
que vostè presenta que van en aquest sentit, però és que també
hem de recordar que també afecten partides que van destinades
a pagar el Pla D encara. No sé si recorden el Pla D, el pla de
desestacionalització, crec que va ser entorn al 2004, 2005, del
Sr. Flaquer, que va treure aquest pla D, idò aquest pla D encara
l’estam pagant. Per tant, no les podem acceptar.

Hi ha totes les lligades a la implantació de tema wifi que
també ja les va presentar l’any passat, nosaltres entenem que és
una competència municipal que no té el perquè colAlaborar-hi
la Conselleria d’Innovació i Turisme, ho podria fer, però sí que
vull dir que el que consideram essencial que ha de fer la
Conselleria d’Innovació i Turisme i que està fent és el tema de
fer arribar la fibra òptica a tots els llocs on no arriba, perquè
això és un dels principals problemes que es troben en algunes
zones turístiques, vull dir, això... passa als establiments que
avui dia el primer que fa un client quan entra per la porta, abans
de demanar la clau de l’habitació demana la clau de la wifi, i en
molts de llocs no es pot oferir un servei de qualitat perquè no
arriba fibra en aquell municipi, en aquell nucli i, per tant,
aquest crec que és el tema que s’ha d’atacar i que s’ataca amb
aquest pressupost des de la Conselleria d’Innovació i Turisme.

Finalment, respecte de l’esmena de Podem que manté viva
de rebaixar 3 milions d’euros de promoció turística de cap
manera... de cap manera no la podem acceptar. Creim que les
actuacions que es fan són unes actuacions -com ja he dit-
reorientades cap a un altres tipus de turisme, cercar sinergies
amb altres sectors com és un dels acords de governabilitat i a
defensar actuacions que estan recollides, entre d’altres llocs,
per exemple, al mateix programa de Podem, és el programa de
Podem per exemple el que parla de fomentar el turisme cultural
i gastronòmic, fins i tot també parla de fomentar el turisme de
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creuers, cosa en la qual no estam d’acord, però sí que ho
proposa, que parla d’estacionalització, proposta 496, que parla
d’incrementar la temporada turística mínima. Per tant, són
coses que van en la línia del que s’havia acordat i, per tant,
creim que s’han de mantenir.

I no entenc que es parli... l’he sentit dir, crec que avui no ho
ha dit, però a la Sra. Camargo sí que li he sentit dir en alguna
ocasió que no hem de posar canapès als hotelers, la promoció
turística es fa... de cap manera no consisteix a posar canapès als
hotelers del a mateixa manera que la promoció industrial que
farà el Sr. Negueruela no consisteix a posar canapès a les
empreses industrials ni pens que si vostès proposen fer un (...)
a Eivissa sigui per posar canapès a les empreses innovadores
d’Eivissa, vull dir, crec que el que es fa a promoció turística és
creació de nous productes, creació de productes de major
qualitat per fomentar en temporada baixa, que és allò que
havíem acordat.

Res més. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. Vicepresident. A veure, Sr. Gijón, aquí tots
feim el que podem, uns millor que els altres, uns saben fer més
bé unes coses, els altres fan més bé unes altres, uns tenim més
bon dies, tenim més mals dies. El que no podem fer mai és
renunciar a fer allò per al que els ciutadans ens han posat aquí,
que és per defensar els seus interessos. Per això, m’ha sabut
molt de greu, i crec que vostè també es penedirà del to
perdonavides amb què ens ha dit “para lo que les interesa el
turismo no vale la pena continuar”. A mi en aquell moment
m’han agafat ganes de dir, m’han agafat ganes de fer és ni
aixecar-me de la cadira perquè crec que tampoc no es mereixia
la nostra rèplica.

(Alguns aplaudiments)

Però com que, tal com li dic, venim aquí, no podem
renunciar a fer allò per al que els ciutadans ens han posat aquí,
que és defensar els seus interessos, jo li replicaré perquè jo sí
que pens, encara que crec que vostè no s’ho mereix i que crec
que a qui no li interessa el turisme és a vostè, i li diré per què.
Perquè aquests 23 milions que presumeix tant d’haver presentat
amb esmenes com a mínim 5,5, 5,5, van en contra de la secció
34, que és la del retorn del deute, el pagament del deute. A mi
m’agradaria saber aquests ciutadans que l’han votat i als que
vostè els deu què pensarien si sabessin que vostè actua
d’aquesta manera tan frívola, tan frívola, perquè això és un frau
als seus votants, venir-nos a dir que nosaltres no creiem en el
turisme quan vostè resulta que això de què s’omple tant la
boca: els 3 milions per R+D, el vehicle elèctric, el portal
turístic, tot això ho pensa pagar deixant de pagar el deute que
té aquesta comunitat autònoma. Això és el que vostè hauria

d’explicar aquí i no venir-nos a perdonar la vida dient-nos que
nosaltres no creiem en el turisme.

(Alguns aplaudiments)

Jo crec que li ha sobrat “xuleria”, que per cert en català es
diu fatxenderia, però no vull utilitzar aquest terme per no
prestar-me a malentesos, crec que li sobra “xuleria” i li falta
feina, colzes, honestedat i rigor en fer la seva feina, que és el
que hauria de fer i no perdonar-nos tant la vida.

Dit això, i d’alguna manera em sembla que ja he replicat
totes les esmenes del Partit Popular, perquè poca cosa més hi
ha que això, per tant, he replicat les esmenes a la totalitat i les
esmenes parcials, tampoc -tot i que abans fent broma amb el
conseller, vicepresident, li deia, vaig a defensar el pressupost
de la conselleria, tampoc no ho faré perquè vostè ho ha fet molt
bé-; per tant, només em centraré en un punt, en un punt que a
mi em sembla molt important, vostè ho ha dit, Sr.
Vicepresident, però mai no està de més predicar amb aquestes
coses, la creació de l’Institut de Recerca de les Illes Balears.
Això, com que jo crec que... em sembla que a l’oposició no
veig molt de domini dels temes aquests d’R+D, perquè queda
molt bé parlar-ne, però hi ha poc domini, vostè ha parlat del
precedent de l’Icrea a Catalunya. 

L’Institut de Recerca de les Illes Balears és un instrument
que servirà per atreure talent, per recuperar la fuga de cervells,
perquè tornin a les Illes Balears i perquè liderin des d’aquí els
seus projectes de recerca. És invertir en persones, en
investigadors, en creadors que seran capaços de captar
projectes que seran finançats per la Unió Europea. I això és el
que jo dic quan parlam en comissió, gastar els doblers amb un
efecte multiplicador, que cada euro que gastem tengui un
retorn, que així és com s’ha de fer la política d’R+D.

He volgut posar aquest exemple perquè per a mi això va en
contra d’aquests brindis al sol de més diners a R+D sense saber
a què gastar-los, perquè els diners en R+D s’han de gastar molt
ben gastats, s’han de gastar en un únic sistema que sigui capaç
d’absorbir-los, de generar valor i de retornar valor a la societat.
Per tant, pos només aquest exemple, per no cansar-los, i
reivindicam, diguem, un pressupost que crec que ha estat molt
ben defensat. 

Això em porta directament a l’esmena reina, diguem, que és
la dels 3 milions que agermana PP i Podemos. Em fa pensar
que és una gran sort i que de fet és un senyal que anam pel bon
camí que ens situem en un equilibri entre el que diu el PP i el
que diu Podemos, no?, és a dir, entre els que ens diuen que
estam abandonant el turisme i els que ens diuen que l’hauríem
d’abandonar definitivament, doncs, segurament és que estam en
el camí correcte, que és congelar la despesa en aquesta partida
i dedicar els màxims de recursos possibles a R+D. Això és el
que feim i aquest és el motiu pel qual rebutjarem totes aquestes
esmenes.

Però també voldria aclarir, i repetiré alguns dels arguments
que vaig fer servir en comissió, què significa que de cop i volta
deixem de gastar 3 milions en promoció turística i els gastem
en R+D. Per dir què significa aquesta volantada, aquest cop de
volant, de cop i volta deixar de destinar 3 milions d’euros a
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promoció turística, li contestaré directament a la Sra. Camargo,
a la companya Camargo, Laura, si em permets que et tutegi.
Amb tota la consideració que et tinc, sincerament, a mi m’ha fet
la sensació que sentia una persona que no toca de peus en terra
quan has fet aquesta crítica furibunda al turisme, que jo moltes
vegades l’he criticat també i en alguns temes estam d’acord, per
resumir-ho en una frase, a mi a vegades m’agrada replicar i a
vegades ens les hem tengudes amb el Sr. Melià, no?, “el
turisme és font de riquesa”, jo sempre dic, no, és font d’ingrés,
de riquesa és un altre tema, l’hauríem de veure perquè si
imputam totes les externalitats ja veurem si és de riquesa. Per
tant, en algun element estic d’acord amb el vostre discurs, però
a veure, toquem de peus en terra, el turisme és una activitat
econòmica no digna, digníssima, és una activitat econòmica
que duen a terme els països més avançats del món: França,
Itàlia, el Regne Unit, Estats Units són potències turístiques, és
a dir, que el llegir no ens faci perdre l’escriure. Una altra cosa
és que el que no podem fer és dependre només d’aquesta
indústria i el que hem de fer és diversificar i dependre d’altres
coses. Però, a veure, vivim del turisme i hem de continuar
vivint del turisme perquè hem de continuar finançant la despesa
d’aquesta comunitat autònoma. 

Aleshores, per favor, facem discursos que toquin de peus en
terra i que siguin realistes. Jo, la volantada de dir, venga,
deixem de fer promoció turística, ho sent, no sé tal vegada
pensareu que forma part d’aquesta, d’aquesta... tendència que
veieu a Menorca que cada vegada sembla més a Eivissa, pot ser
pensareu això, però des del nostre grup pensam que, com es diu
popularment, els experiments amb gasosa. Continuem fent
promoció turística, continuem transformant tal com cal
l’activitat turística, però hem de continuar fent turisme i poca
broma en aquest tema. 

Això és el que significa deixar de gastar 3 milions en
promoció turística, però ara us diré què significa gastar de cop
i volta 3 milions en R+D sense saber en què, ara que tenim aquí
el director general i el director de la Fundació Bit. Abans ho
explicava, és a dir, els diners que es gasten en recerca i
desenvolupament han de regar un ecosistema que pugui
absorbir això. A mi, per exemple, em fa molta gràcia, Sr.
Pericay, perquè denota en el fons un gran desconeixement de
com funcionen els temes aquests de recerca, la seva esmena
d’ajudar amb 1,5 milions a les empreses perquè facin R+D. Bé,
el gran problema del funcionament de l’R+D a Espanya en
general i a Balears en particular, que som a la cua, és que no hi
ha inversió privada en R+D, aleshores nosaltres podem anar
gastant diners públics, diners públics i diners públics, però si no
hi ha inversió privada no ens acostarem als resultats dels països
que ens haurien de ser de referència en aquest tema. Però clar,
això no s’arregla donant-los 1,5 milions al sector privat, és a
dir, això no és colAlaboració publicoprivada donar-li 1,5 milió
al sector privat, no, no, no. És a dir, està bé, està bé i, de fet, el
vicepresident ho ha explicat, hi ha moltíssims programes
destinats a incentivar la recerca a les empreses, però donar
diners a les empreses no és colAlaboració publicoprivada, la
colAlaboració publicoprivada és alimentar un ecosistema
d’empreses capaces de fer innovació, capaces d’invertir en
R+D i que després treballin de forma colAlaboradora amb el
Govern.

Això és el que jo dic l’efecte multiplicador, és a dir,
nosaltres podem gastar diners a fons perduts, que en gastam
molts, per pagar l’educació, per pagar la sanitat, per pagar els
serveis socials, aquests doblers evidentment que tenen un retorn
a llarg termini, però quan gastam aquests doblers no hem de
pensar en el retorn immediat que tenen. En canvi, quan deim de
gastar en recerca i en desenvolupament del que parlam és de
reconversió del model econòmic i, per tant, sí que són uns
doblers que hem de pensar molt bé com es gasten i hem de
pensar molt bé quin retorn tenen. I en aquest context de cop i
volta posar 3 milions més aquí... perquè clar, pot ser una
manera de llançar diners, abans parlava del Pla D el Sr. Reus,
a mi m’ha fet pensar en el Pla E, que va ser aquell gran
malbaratament de doblers més gran de tota la història, no?,
doncs bé, hem d’anar en compte... sí, sí, de tota la història
d’Espanya almenys perquè es varen gastar 50.000 milions en
obres la major part de les quals no tenien l’efecte multiplicador. 

(Remor de veus)

Per tant, crec que... crec que he justificat per què votarem
en contra d’aquestes dues esmenes, la del PP i la de Podemos.
Només acabar amb una reflexió respecte de l’any passat, l’any
passat qui presentava esmenes contra el deute era Podemos, ara
qui ho fa és el PP. Sembla que en un any cada vegada Podemos
s’assembla més als partits que som al Govern i el PP
s’assembla cada vegada més a Podemos. Són coses que...

(Rialles i remor de veus)

Són fenòmens curiosos que passen en aquest parlament.

Només per acabar, replicar a l’altra esmena de Ciutadans a
l’empresa Multimedia. L’empresa Multimedia..., vostè crec que
s’ha quedat amb el nom de Multimedia, però no és el nom
adequat per a aquesta empresa i per això es canviarà. És
l’empresa que gestiona els sistemes i servei de
telecomunicacions de la comunitat autònoma, és fonamental, no
podem fer broma en això ni mesclar-ho amb qualsevol altra
empresa. És una empresa que fa una funció importantíssima i,
per tant, totalment en contra de desmantellar-la.

I per acabar, replicar el Sr. Melià en el tema de la
transversalitat de la despesa en R+D. A tots els països del món
la despesa en R+D és transversal, no és una cosa que s’inventi
el Sr. Barceló, és interdepartamental. I normalment la major
part de la despesa es fa en salut, en universitat i en indústria,
que són àrees que no estan dintre d’aquesta conselleria, la qual
cosa no vol dir que aquesta conselleria no les pugui coordinar,
que evidentment és el que esperem que estigui fent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera-PSIB.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Bones tardes a tothom, Sra. Presidenta, diputats, diputades
i públic que ens acompanya. Bé, després d’algunes d’aquestes
intervencions que realment consider magistrals, poca cosa que
digui servirà per aclarir molt més aquesta situació. Però en tot
cas canviaré l’ordre de la meva intervenció.

Jo volia començar en primer lloc per parlar del pressupost
que ha presentat el Sr. Barceló, però en realitat el que faré és
començar parlant de les esmenes i tampoc no m’hi esplaiaré
massa, però sí que després d’escoltar les intervencions del Sr.
Gijón, les intervencions de la Sra. Camargo i alguna altra
intervenció, sobretot del Sr. Melià que hem escoltat aquí, qued
pràcticament amb la pell de gallina, perquè escolt coses que són
realment esperpèntiques. 

Mirin, el primer que em crida molt l’atenció és que el Partit
Popular insisteixi a donar lliçons de turisme a totes les persones
que estan més enllà de la seva bancada. Realment és bastant
curiós, perquè no sé què en pot dir, Sr. Gijón, d’un govern que
la legislatura passada va tenir tres consellers de Turisme, que
quan Eivissa i Formentera anaven a les fires turístiques
internacionals, deixaven les Pitiüses arraconades a un cantó
dels seus estands, fires a les quals fins i tot varen tenir el
posicionament de consells que estaven governats pel seu propi
partit, a causa del maltractament que vostès feien de la
promoció turística respecte de les altres illes. Un govern que,
a més, no va ser capaç de transferir la promoció turística i que
va menysprear absolutament la resta d’illes pel que fa als
models de desenvolupament turístic que pretenien. Per tant,
vostès aquesta lliçó clarament no l’han entès. No han entès que
cada illa decidirà el seu model i no han entès que cada illa
decidirà si vol gastar-se els seus duros de promoció turística
fent show-cooking, fent rutes cicloturístiques, fent shopping, o
fent qualsevol altra promoció en aquest sentit. Per tant, Sr.
Gijón, aquesta és la raó per la qual vostès no obtendran el
suport d’aquesta diputada en aquest sentit. 

I, a més a més, li he de dir una altra cosa: el model que
vostès plantegen està absolutament caducat i, per tant, jo els
instaria a què facin una reflexió i comptin més amb allò que
estam parlant aquí, que és el famós federalisme insular de què
tothom parla, però que encara no s’acaba de complir.

(Remor de veus)

Pel que fa l’esmena del Grup Podem, em crida bastant
l’atenció que vostès presentin una esmena de 3 milions, una
esmena que realment sí que em sembla que ha escalfat la sopa,
però l’estan escalfant vostès tots sols, la sopa. Pensen que amb
una esmena de 3 milions d’euros per destinar a innovació,
resoldran el canvi del model econòmic d’aquestes illes? No,
veritat? I, per tant, ... clar, ajuda, però si ens posam en aquest
pla, posem-ho absolutament tot a innovació i veuran si ajuda,
ajuda moltíssim, clar. Però jo pregunt una cosa, vostès que són
al Consell de Mallorca, al Consell de Menorca, al Consell
d’Eivissa, governant conjuntament amb altres partits, com
pensen explicar a la ciutadania de les illes on tenen
representació, que amb aquesta esmena s’estan fulminant les
negociacions que estan duent a terme en aquest moment els
consells insulars amb el Govern de les Illes Balears per

negociar el traspàs de la promoció turística? És a dir, estan
doblement fotuts -i per donin per l’expressió-, doblement
fotuts, perquè d’una banda el Govern no ha pressupostat una
partida per fer aquesta transferència, cosa de la qual
evidentment no n’estam contents i per altra banda, per
contribuir més a aquesta situació, vostès que governen en els
consells d’aquestes illes i que participen teòricament d’aquestes
negociacions, decideixen unilateralment carregar-se les poques
opcions que hi havia, com a mínim ja per firmar convenis. Per
tant..., no, no, és un tema seriós, és un tema que està
protagonitzant en aquest moment un moment de l’agenda
política de negociacions amb el Govern transcendent, saben en
quina situació es troben els consells respecte aquest tema i
vostès decideixen carregar-se les opcions que això pugui
prosperar o com a mínim contribuir a carregar-se les opcions
que això prosperi.

Bé, passant capítol. Simplement, Sr. Barceló, dir-li que jo
no tenc molt més a afegir respecte d’allò que vostè ha explicat.
Crec que ha estat un bon any en matèria turística a les Illes
Balears, no només per les dades, les dades són les que són i són
bones, ja les coneixem, sinó perquè ha estat capaç d’impulsar
l’impost turístic, després del primer any d’impost turístic tots
seguim vius, no hi ha hagut cap desastre, les illes no s’han
enfonsat i continuam aquí per seguir fent feina. Per tant, els
vaticinis catastrofistes no tenen cap sentit i ha quedat
demostrat.

Ens ha presentat un esborrany d’una llei per regular les
estades turístiques en habitatges i en pisos, que ens agrada
perquè permetrà a cada consell insular aportar, segons el seu
model territorial, allò que consideri més adient, cosa que veig
que aquí ningú no posa massa en valor, però com a mínim jo sí
que ho pos en valor i li ho vull reconèixer.

I evidentment han fet un esforç important a nivell
pressupostari per ampliar en innovació, per ampliar en totes les
àrees de la seva competència, així com també en la part
d’innovació sobretot i en la part del Centre Balears Europa i les
aportacions d’Europa a projectes que es desenvolupin des de
Balears.

Per tant, en aquest sentit a mi només em queda ja un prec,
és a dir, el meu prec, el meu missatge principal seria demanar
al Govern que acceleri realment les feines per arribar a un
acord amb els consells insulars, tot i que després de la temeritat
que ha presentat Podem amb aquesta esmena, perquè és una
temeritat, i després de què vostès finalment no varen accedir a
dotar un pressupost per a aquesta competència, per a aquesta
transferència de competències, em sembla que ara mateix els
consells insulars tenen una situació d’incertesa greu, que esper
-missatge final- que el Partit Popular sigui responsable i no
contribueixi a materialitzar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Damià Borràs del Grup Parlamentari
Socialista.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Els governs s’expressen a través dels
pressuposts, són la traducció efectiva, la translació en nombres
quantificada de l’acció política d’un govern. Podem considerar
així que l’oposició expressa, ha d’expressar la seva opció
alternativa de govern a través de les esmenes als pressuposts,
sobretot quan la seva esmena obeeix a la totalitat de l’anualitat
d’una o de totes les conselleries. Si un grup de l’oposició no
comparteix el pressupost d’una conselleria fins el punt de
demanar que retorni el pressupost al Govern, que el Parlament
el retorni, és d’esperar, en conseqüència, que expliqui aquest
grup què faria ell amb el pressupost. Així ho recomana la bona
praxis política i ho exigeix el dret de les ciutadanes i els
ciutadans de conèixer les prioritats dels grups polítics, la seva
responsabilitat, el seu suposat rigor. 

Per les seves obres coneixereu el Govern i per les esmenes
quins obres voldria fer l’oposició en cas de governar, on posa
recursos i d’on els treu. De l’oposició se sol esperar que exposi
la seva alternativa pressupostària, que destapi les cartes, si més
no els asos de la seva pròpia política. En el Parlament de les
Illes Balears aquesta legislatura amb el PP, podem esperar
asseguts. El Partit Popular pretén buidar la direcció general
responsable de gestionar els fons europeus, són uns recursos
essencials per finançar projectes, moltes iniciatives destinades
al benestar i també moltes polítiques d’I+D+I, que el PP
sempre sol dir que defensa. Potser es tracta d’una traïció
provocada pel seu subconscient polític, atesa la incapacitat de
gestionar els fons europeus que ha demostrat el PP sempre que
ha governat i d’una manera especial, d’una manera ben especial
durant la legislatura del Sr. Bauzá, amb el Sr. Gómez al front,
és un dir de la Conselleria de Presidència, tal vegada és a partir
d’aquesta experiència nefasta que el PP considera supèrflua la
Conselleria de Presidència.

Gran part de la feina de la Direcció General de Fons
Europeus s’ha hagut de dedicar fins ara al (...) dels recursos,
gairebé tots, que el Govern Bauzá va ser incapaç de gestionar
i justificar.

Vol també el PP que el Govern destini 3 milions reservats
a eixugar deute i inversions immaterials en matèria de recerca
i desenvolupament, i d’una manera simultània vol fer passar la
instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics com a
política d’innovació, formidable, recàrrega de vehicles
elèctrics, política d’innovació. És aquesta una actuació que
compartim la dels punts de recàrrega que la Conselleria de
Territori fa i que és del tot necessària, però en cap cas es pot
considerar vinculada a l’impuls i suport de la recerca i del
desenvolupament, ni de la innovació. Una iniciativa que,
endemés, el PP demana per duplicat, la innovació i turisme, i
també a territori. Transversalitat del PP? No, falta de
coordinació i entesa entre els responsables de territori i turisme
del PP que continua, ja passava aquesta falta d’entesa quan
eren govern, tot i que ara que era a l’inrevés, ni un ni altre
conseller ni el de territori ni el de turisme no van fer mai res per
afavorir el vehicle elèctric.

En comissió vam aprovar la proposta del PP de fer un estudi
per a la implantació del vehicle elèctric al rent a car. A veure
què en resulta d’aquest estudi, però diria que haurem de

conjuminar el suport de les empreses locals, ajudes a la compra
de vehicles, tal vegada, amb mesures fiscals que gravin els rent
a car de benzina, o bé haurem de prohibir l’entrada a les Illes
Balears de rent a car de benzina, o ajudes i imposts o
prohibició, una de dues. No sona molt liberal tot açò, però tot
populisme, deia el Sr. Alcover avui de matí, du incorporades de
sèrie les seves contradiccions flagrants, però hem d’anar cap
aquí sens dubte, cap al vehicle elèctric, vull dir, no el
populisme.

El Pi també demana un estudi, es tracta de mirar de posar
un sostre a l’entrada de cotxes de lloguer, hem aprovat
l’esmena a comissió, tot i que, si més no, resulta paradoxal
pretendre limitar l’entrada de cotxes de lloguer i, a la vegada,
voler fer créixer l’entrada de potenciar els conductors de
vehicles de lloguer mirant d’eixamplar molt la mànega de la
comercialització d’estades turístiques.

Ciutadans, per la seva banda, ens proposa afectar el
pressupost d’innovació amb 600.000 euros per destinar-los a
ajudes al sector privat. Com ja s’ha explicat, aquesta línia està
prou coberta, sempre d’acord amb les possibilitats i prioritats.

Pel que fa a Podemos, hem acceptat en comissió, amb una
transacció incorporada, la seva esmena per a la construcció del
Parc BIT d’Eivissa i rebutjarem la que pretén vestir les
polítiques d’innovació a base de despullar, de despullar fins a
fer-les impossibles les accions de promoció turística que han de
permetre diversificar l’oferta turística i, sobretot, allargar la
temporada i, per tant, allargar els contractes laborals i,
juntament amb les polítiques d’inspecció laboral i de millora de
les condicions laborals i contractuals, fer créixer el benestar i
la prosperitat dels treballadors i treballadores de la indústria
turística.

Més de 15.000 empreses petites familiars han de poder,
haurien de poder donar més feina durant més temps i més i
millor retribuïda, amb millors condicions laborals i socials,
aquest és el repte i és el compromís.

El Pi ens proposa, entrant a les esmenes de Turisme, fer
créixer en 270.000 euros la partida de promoció i pretén afectar
100.000 euros per destinar-los al pla de màrqueting
Valldemossa, destí de referència, un disc dedicat, sens dubte.
Entenem que el pressupost de l’ATB i els seus recursos
econòmics, els seus objectius i les activitats que té previstes
s’adiuen al moment econòmic i turístic que vivim, per tant
rebutjarem les esmenes.

En canvi, ens sembla del tot assenyat d’afectar 1 milió
d’euros de l’Agència de Turisme, per destinar-lo, com diu
l’esmena de Ciutadans, a fomentar la desestacionalització del
turisme i oferir un servei de qualitat en temporada, va d’acord
amb les prioritats del Govern, més i millor feina per a la gent.

Esmena aprovada a Ciutadans, 100.000 euros més que se
sumen a les 8 esmenes sectorials del PP. Per tant, no diguin que
no fem promoció sectorial en cap cas, per açò vam aprovar
aquesta esmena de Ciutadans a comissió i vam rebutjar, i ho
tornarem a fer avui, les del Grup Popular sobre productes
turístics específics; el foment d’aquests productes els
comparteix gairebé tothom, excepte Podemos, però el PP, a
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diferència de Ciutadans, ho demana sense discriminar la
temporada i afecta, com he dit al principi, la Direcció General
de Fons Europeus i, endemés, destinant partides estanques a
cada producte, quan és millor disposar de més llibertat dintre
de l’objectiu que compartim de promoure aquests productes; si
creix la demanda en temporada baixa, els negocis obriran, de
fet, ja ho fan.

Rebutjarem aquestes esmenes del PP, com rebutjarem la
que proposa destinar 1 milió, 1 milió més al portal turístic,
suposadament intel·ligent, quan ja duem gastats més de 2,5
milions, i aquest aparador no ha estat capaç fins ara de mostrar
altra cosa que les vergonyes polítiques dels consellers Martínez
i Delgado, que ja sabem que eren autèntics experts a l’hora
d’exhibir vergonyes i fins i tot desvergonyes. En canvi, en
comissió vam acceptar, amb transacció, destinar 100.000 euros
a l’aplicació mòbil, encara que el Sr. Gijón no se’n recordi,
com també 350.000 al Pati de la Lluna d’Alaior, convençuts
que el vicepresident tindrà manera de destinar-los a iniciatives
més condretes que no a la concessió d’un restaurant a la
iniciativa privada, com pretenia el PP d’aquella ciutat.

Insisteix el PP en una dotació econòmica d’1 milió per crear
xarxes públiques wifi gratuïtes a municipis i ho vol fer afectant
les partides destinades a pagar encara, encara pagam els plans
D de Matas el magnànim. Hi ha altres vies per resoldre aquesta
qüestió que és, endemés, responsabilitat d’altres
administracions, com són també responsabilitat d’altres
administracions els consells, el camí de cavalls i les rutes
cicloturístiques; 1.700.000 euros per a la millora d'aquestes
rutes, més 450.000 per a senyalització i promoció d’aquestes,
tot detret de la Direcció General de Recursos Europeus, i a més
a més, el PP vol detreure 150.000 euros per a promoció del
cicloturisme, sembla que a més d’un diputat o diputada del PP
els ha donat per pedalejar. Però en el PP cada gregari fa la seva
pròpia ruta sense rumb clar, açò sí, tothom pedaleja costa
amunt. Ara, els camins per on transcorren les rutes que empren
cicloturistes estarien en molt millors condicions que no estan si
la Sra. Cabrer no hagués suprimit les vies, els vials per a no
motoritzats del Pla director de transports o si el conseller de
Transports del Govern Bauzá no hagués suprimit tots els ajuts
prevists als consells i no hagués demostrat el seu olímpic
menyspreu per tots els mitjans de transport que no siguin el
cotxe privat.

El PP, quan és a l’oposició, sempre demana que es faci tot
allò que es carrega, destrueix o atura, just arriba el Govern:
demana, així, 3 milions per a la Platja de Palma. Després de
confondre el consorci amb un ring d’egos populars durant
quatre anys el PP només va ser capaç de justificar un 10% de
la quantitat que ara demana per a un sol any, 300.000 euros va
justificar el PP, i endemés no els va arribar a pagar. I a veure si
endevinen qui era gerent del consorci? Correcte, qui ara
demana que es gasti en un any un 90% més del que ell va ser
capaç de gastar en quatre, i de recursos en tenia el consorci,
més de 2 milions morts de riure en el banc sistemàticament.

(Alguns aplaudiments)

I vol afectar el PP, 6 milions de la partida (...) del sector,
gairebé la meitat de la transferència (...) en aquest sentit.

La conselleria té mecanismes per actuar on és la seva
competència, les zones turístiques que necessiten ser
reconvertides són municipals i alguna cosa hi tenen a dir i a
aportar els ajuntaments, però és clar que hi ha ajuntaments i
ajuntaments, la partida de transferència als municipis destinada
precisament a la reconversió de zones turístiques, 7.100.000
euros, el PP la vol destinar gairebé sencera només a 3
municipis: 2 milions per a Sant Antoni de Portmany, 1.250.000
euros per a Sant Josep i 2 milions per a la rehabilitació integral
de la Platja d’En Bossa, a repartir supòs entre els municipis de
Vila i Sant Josep, res a dir en aquests municipis, però crec que
n’hi ha uns quants més. Així, a la partida només hi quedaria el
milió que el PP volia destinar a un fi públic, més 750.000 euros
a repartir entre la resta d’ajuntaments de les quatre illes, una
cosa, diguem, equilibrada.

Votarem, per tant, en contra de les esmenes que han arribat
vives fins aquí, després de les acceptades i transaccionades en
comissió. Ja ho hem vist, quan ha hagut dit: el Govern no creu
en el turisme, el portaveu del PP ja no té res més a dir, se li han
acabat els arguments.

Deixau tota esperança els que aquí entrau, és la part final,
Sr. Camps, de la inscripció que hi ha, segons Dant, a la
portalada de l’infern, cant tercer de la Divina Comèdia; el
diputat Camps ho coneix, en tot cas, millor que jo, ja que ell és
el grumet de la barca de Caront, la barca del PP que quan
governa mena sempre aquesta terra cap a l’infern polític i
social, tot i que igual avui l’ascendeixen,...

(Remor de veus)

... tot i que igual avui l’ascendeixen dins la barca del PP,
perquè ara que ha abandonat el vaixell el seu president
honorífic, el Sr. Aznar, ha fugit del Partit Popular, igual ara al
Sr. Camp l’ascendeixen.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, té la paraula el Sr. Álvaro Gijón del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sr. Borrás, Aznar se va y Zapatero vuelve, se ve que la
alegría va por barrios.

(Alguns aplaudiments, algunes rialles i remor de veus)

Empezaremos por lo último, no se invierte, no aceptan las
enmiendas porque si aprobamos o proponemos que se lleve al
consejo, como son temas de consejo no se invierten y no se
aceptan. Y las que son de infraestructuras, como son de los
ayuntamientos, tampoco, porque son de los ayuntamientos,
pero luego no se manda dinero ni a los consejos, ni a los
ayuntamientos para que hagan esa inversión. El caso es decir
que no, ustedes están diciendo no permanentemente.
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No quieren el portal turístico inteligente, ya se lo dije en la
comisión, no quieren el nuestro porque es un desastre, porque
todo lo que ha hecho el PP es un desastre; inventen uno, hagan
uno, hagan algo, lo que sea, pero no tienen absolutamente nada
en portal turístico inteligente, llámenle como quieran, llámenle
el portal del Sr. Borrás inteligente, me da igual, pero sea un
portal para cubrir esas necesidades, porque no existe y no lo
tenemos, y estamos a la cola, mire si es sencillo.

Mire, antes, cuando estaba hablando la Sra. Camargo,
después de su alocución, yo miraba las caras de los diputados,
y si alguien hubiera cortado los micros alguien pensaría que
quien estaba hablando era alguien del PP, por los gestos, y
luego me habla usted de que este gobierno lo consensuan todo
y que lo dialogan todo y que aquí es todo muy bonito, la
realidad es la que la consellera de Hacienda también tuvo que
salir de una reunión porque no había tan buen rollo como
ustedes quieren contarnos. Pero aquí no pasa nada, ustedes
cuentan su película y nosotros tenemos que seguir con lo
mismo.

Miren, el Sr. Reus dice que comparamos el presupuesto del
Partido Popular con el suyo en lugar de compararnos con
nosotros mismos, y luego me dice el Sr. Castells que nosotros
sacamos partidas de la deuda; oiga, yo no sé si se han
despertado hoy, pero es lo que han estado ustedes haciendo
durante cuatro, o de ¿dónde se creen ustedes que presentaban
las enmiendas? Cuando ustedes presentaban las enmiendas ¿de
dónde las sacaban? ¿De dónde salían ese dinero? Porque ahora
están ustedes muy dignos, aquí parece que el dinero tenemos
nosotros que inventarlo; nosotros estamos diciendo de dónde
creemos que se puede sacar, ¿ustedes no lo quieren? Oigan,
evidentemente ustedes están en su derecho, pero no vengan
aquí a dar lecciones, que aquí ya hemos pasado todos. Antes el
vicepresidente decía: yo ya he estado en su sitio. Muy bien, yo
ya he visto el otro lado, y al final ustedes acaban haciendo
exactamente lo mismo, y vuelo otra vez a lo mismo, no quieren
apoyar absolutamente nada del Partido Popular, nada, ustedes
no quieren apoyar absolutamente nada.

Mire, Sr. Castells, yo le pido disculpas, porque no era mi
intención, en ningún caso, menospreciar ni a la cámara ni a
ustedes, ni muchísimos el debate, lo que sí quería intentar
explicar es que se hace muy difícil pasar horas preparando unas
enmiendas que, desde mi punto de vista, desde el mío, creo que
tienen cierta coherencia, y que se diga sistemáticamente que no.
Porque, mire, estoy de acuerdo con usted, vamos a dar por
bueno que de los 23 millones hay 5 que están contra deuda, y
bueno, eso que ustedes hacían antes, ahora no les va bien, y eso
que proponía el Partido de Podemos de auditar la deuda y decir
que hay que quitar el dinero porque, total, para qué vamos a
pagar a los de siempre, ahora no les parece bien. Bueno,
ustedes también lo decían; muy bien, pero de los 23, luego me
faltan 17,5 millones y de esos 17,5 millones tampoco los están
aceptando, y estamos poniendo promoción en cosas muy
concretas. ¿No les gusta la promoción del golf? Quítenla. ¿No
les gusta la promoción náutica? Quítenla. ¿Les gusta la
promoción de salud? Admítanla. ¿Les gusta la promoción de
cultura? Admítanla. ¿La de compras, no les gusta tampoco?
Fuera. ¿Les gusta la de cicloturismo? Admítanla.

Ustedes, me dice la Sra. Sílvia Tur, que no hemos propuesto
nada para los consejos; oiga, hay una partida de promoción
especial de cicloturismo para la isla de Formentera, ¿tampoco
le va bien?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bueno, pero ¿qué pasa que sólo las propuestas de
Formentera las va a hacer usted? ¡Es que esto es el colmo, es
que esto ya es el colmo!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

O sea, ¿me dan ustedes la posibilidad de que podamos
presentar desde nuestro grupo parlamentario propuestas para el
resto de las islas, no les gustan? Oiga, den alguna excusa que
sea buena, porque es que es no, no, no, no, y si es como la
nuestra, como ya la tenemos, tampoco. Oiga, me han admitido
de las treinta y tantas enmiendas, no me digan que me han
admitido dos, me han hecho cambiar dos, me han hecho
cambiar dos, y bueno, perfecto, las quitamos. Pero no me digan
que han hecho como si hubieran... no sé... como si tuviéramos
que estar dando las gracias por lo que han hecho. No han hecho
absolutamente nada.

Y para mí, Sr. Castells, eso sí es una chulería, porque si
tenemos unas comisiones y no sirven para nada, venimos aquí,
decimos exactamente, contamos todos exactamente lo mismo,
pero no les convencemos a nadie porque ustedes ya tenían
previsto que no iban a aceptarlo, mire usted lo que ha dicho:
¿cómo vamos a admitir ahora la propuesta de Podemos de 3
millones de euros para mandarla a innovación, qué va a hacer
el de innovación? Joder, pero si yo estuviera en Innovación y
me dicen que me van a venir 3 millones de euros, estaría dando
saltos de alegría ahí dentro. ¿Para qué sirve esto, entonces, de
qué sirve, si ya venimos con el guión escrito? No nos sirve
absolutamente para nada.

Lo quitamos, nos ahorramos todo esto, no sirve para nada
venir aquí a hablar e intentar convencer. Y me crean, no nos
conocemos tanto, pero créanme que en el tema de turismo
intento poner, vuelvo otra vez a insistir, desde mi punto de vista
algo de sentido común, ¿no les vale? De acuerdo, pero, oiga, es
que ni siquiera me dan un argumento; es que en el tema del
cicloturismo no es un invento nuestro. ¿Ustedes quieren
desestacionalizar? Pues vamos a desestacionalizar, pero yo les
pregunto, y ahora voy con lo de Podemos, es de una falta de
coherencia absoluta, porque miren, no quieren el turismo de
lujo, despotrican del turismo de los yates de lujo, despotrican
del turismo de golf, bien, de acuerdo, ¿quién quieren que
venga? Porque si, por un lado, se están inversiones para que el
turismo sea de cuatro estrellas, porque eso no lo dice nadie, ni
el Sr. Vicepresidente, que, claro, como aquí parece que acaba
de llegar, oiga, 700 millones de euros se han invertido en la
última legislatura pasando hoteles de tres a cuatro estrellas; el
cliente que está viniendo hoy está gastando más, ¿o es que se
creen que es por ustedes? El cliente que está hoy en los hoteles
está gastando más dinero y cuando nosotros llegamos a esta
comunidad las Baleares era el cuarto destino, después de
Cataluña, de Canarias y de Andalucía, y hoy es el primero, ¿y
es gracias a usted? ¡Anda ya, ya está bien!
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(Alguns aplaudiments)

Por tanto, ¿cuál es la coherencia? Porque todavía nadie ha
dicho qué tipo de cliente es el que ustedes quieren que venga.

(Remor de veus)

¿No queremos el de cuatro estrellas tampoco? ¿Pasamos al
de tres estrellas?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gijón, el seu temps..., vagi acabant. Li don deu segons
més.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Miren, ahora tienen una
oportunidad, primero para demostrar que esto sirve para algo,
y dos, ¿no quieren la innovación que quiere Podemos? Muy
bien, apuesten por promoción, les hemos presentado
propuestas, admitan alguna, (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gijón, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Camargo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Mirin, jo estic prou estranyada del fet
que vostès s’estranyin que des d’aquí defensem una cosa que ha
estat damunt la taula des de fa molt temps, és a dir, nosaltres
recollim propostes que des de fa molt temps han defensat
diversos especialistes, estudiosos, professors de la universitat,
investigadors, grups ecologistes de primer nivell d’aquestes
illes, ...

(Remor de veus)

... és a dir, recollim propostes, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... que ara, a més a més, també comencen a ser del sentit
comú de la ciutadania.

Mirin, Pep, Toni, Sílvia, us adreç també com a companys i
com a amics, jo, sincerament, el que vull és que sortim també
al carrer i demanem a la gent, jo he parlat amb gent que s’ha
passat aquest estiu treballant sense aturar i ara diuen que estan
rebentats, i que durant aquest temps no volen que els truquin
per tornar a rebentar-se més. És a dir, després d’aquest estiu,
d’aquesta temporada de vuit mesos sense aturar, no només els
treballadors, que tampoc no han vist incrementada ni repartida
la riquesa generada, sinó també tota la gent que viu aquí i que
veu com els recursos cada vegada s’esgoten més, volen parar,
volen frenar.

És a dir, del que parlam és que, per exemple, Sra. Tur,
Sílvia, aquesta plataforma Prou, aquesta plataforma que es diu
Prou el que fa, precisament, és dir que, per un costat, no es pot
estar aprovant aquí una esmena per protegir la posidònia i, per
una altra, dient que el que es vol a Formentera són més vaixells,
és a dir, per favor, sentit comú i coherència, o posidònia o més
vaixells.

(Algunes rialles i remor de veus)

Hem de triar, a qualque moment haurem de triar entre una
cosa o l’altra.

Sr. Castells, a veure, nosaltres no volem els 3 milions per
enterrar-los, nosaltres volem els 3 milions d’euros, precisament
per canviar el model. És a dir, tenim una dicotomia, tenim una
cruïlla: o s’està, com deia Pablo Iglesias, amb els desnonats o
amb els que desnonen; nosaltres ho tenim clar al costat de qui
ens posam en una situació com aquesta. En situacions de manca
de finançament s’ha de triar i nosaltres triam per una qüestió
que s’ha posat damunt la taula des de fa molt temps, per això
no em puc explicar perquè aquí la gent s’estranya del que
plantejam nosaltres, perquè no és nou i ho han sentit moltes
vegades. Han sentit dir que així no anam bé, que així morim
d’èxit, que estam matant la gallina dels ous d’or, ho han sentit
moltes vegades, no som nosaltres, és la gent allà fora que
demana un canvi i que demana que d’una vegada per totes tots
els sous no es posin dins la mateixa cistella.

També m’agradaria dir que clarament nosaltres..., Sr. Gijón,
nosaltres... hi ha una qüestió amb la qual sembla que tal vegada
podem estar d’acord, tal vegada, i és el fet que clar que volem
invertir en innovació i recerca per damunt de la inversió en
turisme, però no estam dient que no volem cap turista aquí,
això no m’ho han sentit dir a mi mai, ni a mi ni a cap dels
companys i companyes de Podem. El que diem és que volem un
altre tipus de turisme i volem posar fre, deixar de créixer, és a
dir, vostès parlen de creixement ilAlimitat, d’això és del que
parlen, perquè...

(Remor de veus)

...és clar, sí, sí, vostès mai de la vida... han signat “sense límits
no hi ha futur”?, signarien mai un manifest que diu “sense
límits no hi ha futur”? , mai no ho farien perquè vostès volen
créixer sense límits perquè és la filosofia del capitalisme que
vostès defensen, d’acord?

(Remor de veus)
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Llavors, nosaltres estam plantejant...

(Remor de veus)

...que hi hagi turisme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...de qualitat, turisme respectuós amb el nostre medi ambient,
un turisme que no sigui ni del tot inclòs, ni de la borratxera ni
de la depredació del nostre territori. Això és el que volem, un
turisme de qualitat, no tenim res en contra del turisme i no
diguin, per favor, que nosaltres criminalitzem perquè per això
ja hi ha els panamenys que es criminalitzen ells mateixos quan
fan el que fan explotant les cambreres de pisos i els treballadors
del sector.

Una altra qüestió per acabar. Nosaltres el que hem proposat,
i això em sembla també de sentit comú és, una vegada que hem
pujat un 8% el pressupost, amb una pujada d’1 milió durant la
negociació de l’acord de mínims estam plantejant pujar un 22%
el pressupost d’I+D+I, qui hi pot estar en desacord?, qui pot
estar en desacord a apostar clarament pel canvi de model
productiu?, apostam per recerca, per innovació i clarament per
sortir del monocultiu turístic, volem un policultiu, qui està en
contra aquí del policultiu?, qui?, per què volen seguir apostant
pel mateix?, és a dir, el que no m’explic sincerament és que
sigui motiu de preguntes, que sigui motiu de rialles, que sigui
un motiu d’expectació, que sigui motiu d’aquest clam que s’ha
muntat aquí una qüestió que crec que porta damunt la taula
molt de temps i que és un debat que al cap i a la fi ha arribat
aquí, en aquest parlament, que no és una cambra tancada, que
és una cambra oberta en la qual comença el debat sobre coses
que ja porten un temps al carrer.

Finalment, m’agradaria dir, Sr. Borràs, que el barquer de
l’Hades, Caront, a qui vostè feia referència, crec que és
clarament el que ens durà finalment, si no aturam aquest
creixement ilAlimitat, al desastre, posem fre al desastre i posem
sentit comú a la nostra economia i al nostre model.

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. Ara sí, no m’he equivocat.
Bé, una de les coses empipadores que hi ha és haver d’explicar
coses que no has dit, però que els altres t’atribueixen que has
dit, però intentaré fer-ho molt breument.

Nosaltres no qüestionam que hagi de ser una política
transversal. El que deim és que... i per això ens sembla molt bé
la facultat de medicina, Sr. Reus, el que passa és que una cosa
és que sigui transversal i una altra cosa és que resulti que la
conselleria competent i la direcció general competent tengui el
7%. Nosaltres, és això, que hi ha una desproporció en aquesta
transversalitat. No em vull estendre en aquesta qüestió.

Segon tema, Sr. Borràs, sostre de turistes i lloguer de
vacances, nosaltres no hem dit que lloguer de vacances sigui
infinit i que el pugui fer tothom, nosaltres el que diem és que ha
d’aflorar l’oferta que existeix, que és el que vostès no volen
entendre, que hi ha una oferta que existeix i vostès volen negar
la realitat i vostès amb el seu esborrany el que fan és negar la
realitat. Aquí hi ha unes places que existeixen, que ja estan
ocupades, que no és nova saturació perquè ja vénen, perquè ja
hi son i això és el que els intentam explicar, però vostè sap
perfectament que hem presentat una iniciativa que el nou
lloguer, no el que existeix, el nou lloguer vagi a intercanvi, li
hem presentat aquesta iniciativa, vostè ho coneix, per tant, no
reinterpreti les meves paraules que no he dit.

Turisme de sol i platja, nosaltres volem més turistes de sol
i platja?, no, nosaltres volem, però, que continuïn venint molts
de turisme de sol i platja i en l’estiu tenim moltes coses a fer i
ho explicava al Sr. Gijón, nosaltres, la política de renovació
hotelera, de clients que gasten més, d’hotels de quatre estrelles,
ha estat una política d’èxit, ja ho he dit moltes vegades en
aquesta tribuna. Aquesta política d’èxit fa que els turistes gastin
més en l’oferta complementària, en els hotels, per tot i, per tant,
hem de fer coses en l’estiu, és clar que sí, hi ha moltíssimes
coses a fer sense que venguin més turistes, mantenint el nivell
d’ocupació que tenim a l’estiu. No podem quedar aturats i això
és el que nosaltres trobam criticable, que... voler quedar aturats
en l’estiu quan hi ha mil coses a fer.

Però dit això, que són aclariments, vull dir al senyor de
Podemos, ens diuen que hi ha molts d’experts i molts de llibres,
sí, hi ha molts d’experts i molts de llibres que defensen la
colAlectivització dels mitjans de producció, també n’hi ha molts
d’experts i de llibres que parlen d’això i molts d’experts i de
llibres que parlen que l’economia lliure de mercat és un
desastre i que el capitalisme morirà en qüestió de deu anys, n’hi
ha molts de llibres, però és clar, aquest no és el pensament que
realment s’imposa a la realitat perquè és clar, vostès
s’atribueixen el paper de la majories socials. Vostès són les
majories socials i els que parlen amb la gent i els altres es veu
que dormim aquí, estam tancats i no parlam amb ningú!, però
és clar, nosaltres que també parlam amb algú encara que vostès
se’n sorprenguin...

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres que parlam amb algú encara que vostès se’n
sorprenguin, sap què ens diuen, aquesta majoria social que
parla amb nosaltres?, perquè és clar nosaltres també ens podem
atribuir la majoria social ben igual que se l’atribueixen vostès,
idò la nostra majoria social, sap que ens diu?, que en cap cas no
es faci la política de Podemos perquè això seria tornar al temps
de la fam!

(Alguns aplaudiments)
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Això és el que ens diu la nostra majoria social!

(Remor de veus i petit aldarull)

Nosaltres volem turistes en l’estiu, volem turistes
desestacionalitzats, vostès no volen ni turistes ni en l’estiu ni en
l’hivern ni mai, vostès no volen capitalisme, vostès no volen...

(Se sent una veu inintelAligible de fons)

...economia de lliure mercat, no,  això és el que vostès han
dit aquí, vostès no volen ni turisme de luxe, ni de borratxera, ni
de golf ni de... no volen res, eh?, bé, (...) funcionaris de la
Universitat la qual cosa és molt respectable, però evidentment
no tota la població es pot dedicar a això.

(Alguns aplaudiments)

Però me’n vaig content, per què?, perquè supòs que
Podemos donarà suport a la nostra esmena a la totalitat perquè
després de sentir el discurs de la Sra. Camargo que diu que no
hi ha cap partit ni cap govern, per tant, que aposti per una nova
política i un nou model productiu i que acabi amb aquest
desastre que hi ha, en cap cas vostès poden donar suport a
aquests pressupostos si són mínimament coherents, això...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...ha de ser votat en contra perquè això és un desastre.

I Canyamel, sap qui governa a Canyamel?, sap qui governa
a Capdepera?, els seus socis!, perquè és clar vostès critiquen
aquí com si tot fos culpa dels altres, no, és que els seus socis
són els que han fet aquests pressupostos, els seus socis són els
que segons vostès defensen el turisme de massificació, de
saturació, aquests pressupostos que tendran el seu suport. Per
tant, seran vostès que al final defensaran aquesta política.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments, remor de veus i rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Intervindré des d’aquí breument, sobretot per aclarir un
parell de coses al Sr. Castells. La primera ja l’he aclarit abans
al Sr. Conseller, no sé si és que no ha escoltat al seu conseller

o no ha volgut escoltar, és a dir, evidentment que crec que la
funció que fa l’empresa Multimèdia és fonamental, però el que
deia simplement és que no necessàriament aquestes funcions els
ha de fer aquesta empresa, això és el que li deia, eh?, que són
coses una mica diferents.

Bé, la segona qüestió, el transvasament de doblers a les
empreses privades en el camp de la recerca, desenvolupament
i innovació, tot això evidentment que ha de tenir una
contrapartida, és a dir que ha de ser un sistema de
cofinançament, eh?, no estic pas dient que s’hagi de finançar
stricto sensu, sinó que hi ha d’haver un cofinançament també,
és a dir, una aportació similar amb un model 50-50 que és el
que és desitjable en aquest tipus de casos.

I la darrera cosa ja, de manera molt més general o dirigida
al Grup Parlamentari Podemos, francament jo he sentit avui tres
vegades l’expressió “acords de mínims”, i això em preocupa
enormement perquè... no em preocupa per vostès, vostès són
capaços de dir això i moltes més coses i ho hem estat veient
aquí, però em preocupa per la resta dels grups de la majoria, és
a dir, aquests acords de governabilitat no són uns acords de
terme mig, és a dir,  puntuals, estrictes, són uns acords de
mínims per un dels grups que els ha firmat. Em sembla
francament, no només sorprenent, sinó francament greu i crec
que ens haurien d’aclarir alguna cosa algun dia als altres grups.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Respecte del darrer que deia el Sr.
Pericay, jo entenc que quan es parla d’acords de mínims, és que
quan es fa un programa de govern és el mínim comú
denominador d’aquelles propostes que es volen dur a terme i
que no vol dir que no se’n puguin dur a terme d’altres de mutu
acord. No he acabat d’entendre aquesta perillositat, en tot cas
ho podem comentar després.

Sr. Gijón, que deia que es passa moltes hores preparant les
esmenes. Jo he de dir que sospitosament moltes de les que he
vist enguany, em sonaven de l’any passat. Però en el tema del
deute, les esmenes del deute, el que ha fet el Partit Popular és
com aquell mal estudiant que copia i després se’n va a
l’examen, copia la resposta que tenia, però no s’ha adonat que
el problema és diferent, perquè si agafau el pressupost de 2013,
2014, i vostè miri la partida d’interessos que hi havia per
exemple en el pressupost del 2013, en el pressupost del 2013
hi havia 300 milions d’euros d’interessos, liquidació del
pressupost del 2013, 211 milions. Hi havia un excés de
pressupost de 90 milions d’euros. En canvi, vostè enguany que
hi ha una partida de 70-80 milions d’euros, presenten esmenes
contra aquesta partida per més de 100. Per tant, hi ha una
diferència considerable davant un pressupost evidentment inflat
d’interessos, sí, que el nostre grup va presentar esmenes per
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molt manco import que el vostre en aquest moment, però crec
que no té res a veure.

La millora de qualitat de la planta turística no va començar
amb el Partit Popular, també ho ha de reconèixer, jo pensava
que el Sr. Melià, (...), jo he dit ara el Sr. Melià li recordarà el
Decret Nadal, però no ho ha fet, però ja que hi som, li ho
record jo i la posterior Llei Barceló, el que vostès en el seu
temps després ja varen dur això a un extrem, fins i tot
permetent ampliacions damunt de les infraccions urbanístiques,
o sigui, permetent ampliar un 20'% damunt establiments que
estaven en supòsit d’infracció urbanística damunt allò que no
estava consolidat...

(Remor de veus)

Respecte de la Sra. Camargo, vostè abans, ara m’ho
recordaven, vostè abans ha començat la primera intervenció
parlant de Sa Dragonera. Jo vull dir que avui aquí en aquesta
sala almanco hi ha dues persones que eren a l’ocupació de Sa
Dragonera, una és la consellera Fina Santiago i l’altre el
director de Multimedia, el Sr. Tugores, i que són de MÉS per
Mallorca...

(Alguns aplaudiments)

Ho dic perquè el nostre grup sempre, sempre ha defensat la
sostenibilitat. I després de la seva segona intervenció, jo he vist
coses que crec que..., en coses estam d’acord en el discurs, però
no estam d’acord en la posada en pràctica o en la translació
numèrica. Vostè ha dit a la seva segona intervenció que troba
que és necessari un altre tipus de turisme, que s’han de crear
productes sostenibles. De quina manera durem aquest altre
tipus de turisme? De quina manera, amb quins recursos crearem
aquests productes sostenibles? Hi havia dues alternatives, una
podíem incrementar el pressupost de promoció turística i afegir
més recursos per crear aquests productes sostenibles per atreure
aquest turisme de més qualitat; o podíem, amb els mateixos
recursos que hi havia, reorientar-los cap aquesta finalitat que és
allò que el nostre grup ha defensat i que s’ha fet. Per tant, crec
que allò que es persegueix amb aquest pressupost és
precisament el mateix que vostè defensa: un altre tipus de
turisme, crear producte sostenible. I per crear producte
sostenible i promoure que pugui venir aquest turisme més
sostenible, és necessari invertir recursos en crear aquests
productes i promocionar-los. Per tant, jo li demanaria que
retiressin aquesta esmena per poder dur a terme aquesta tasca
que és la que té prevista la Conselleria de Turisme.

Finalment per acabar, al Sr. Gijón abans no li he contestat,
deia, ens acusava constantment de passar el rodillo, els grups
del Govern no tenen majoria, hi ha un altre grup que també ens
dóna suport i per tant, difícilment es pot passar rodillo. En
qualsevol cas ja li ho han recordat, més esmenes aprovades al
Partit Popular en aquest pressupost que les que ens va acceptar
el Partit Popular al nostre grup en tota la passada legislatura.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Damià Borràs del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Presidenta. Portal turístic, diu el Sr. Gijón, si no els
agrada el del PP, en facin un altre. 2, 5 milions tirats a la
paperera, més de 2,5 milions. I seguim tirant recursos i més
recursos econòmics del PP a la paperera i ara n’hem de fer un
altre. I per açò es demana 1 milió, perquè a més, el portal no
funciona, ja li ho he dit, l’únic que mostra són les vergonyes de
la conselleria del PP, que era la conselleria dels èxits, dels tres
èxits del PP: destrossar les propostes turístiques de la norma
Barceló, a través de la Llei turística, permetent creixements
urbanístics injustificats; segon èxit del PP: traduir aquesta llei
al rus; i tercer èxit: el portal intelAligent. Per açò van necessitar
dos consellers durant quatre anys, per a aquests tres grans èxits:
destrucció turística, portal intelAligent i una traducció al rus,
perquè amb el portal turístic havíem d’acabar de talar arbres a
tota l’Amazònia, però crec que hi continuen talant arbres
perquè el portal no funciona.

Es queixa el Sr. Gijón de tantes hores fent feina fent
esmenes i només n’hi aprovam dues i transaccionades. Punt de
recàrrega elèctrica de Formentera, no ho volia treure, esmena
150.000 euros, d’una partida que només n’hi ha 1.000, d’euros.
Ja em diran com es fa açò? Punt de recàrrega a Eivissa,
250.000 euros, a la partida només hi ha 1.000 euros. Ja em
diran com es fa açò? Si s’han passat moltes hores fent esmenes,
crec que valdria més tenir una mica més d’esma i que totes les
esmenes municipals vagin només a tres municipis de les illes,
vol dir que hi ha algú que s’ha preocupat d’aquests tres
municipis i els altres no s’han preocupat ni d’aquests, ni de cap
municipi de les illes i per tant, no han fet res de res. Hores i
hores fent esmenes. 

Que només n’hi aprovam dues. Miri, dos exemples li
posaré. Llei de caça, ponència, entram en ponència, diu la
ponent del PP “no s’aprova cap esmena”, s’ha acabat la
ponència. Democràcia. Llei de transports, Grup Socialista, més
de 450 esmenes presentades a la Llei de transports, ni una sola
esmena aprovada, ni una!, de més de 450!...

(Remor de veus)

Perdoni, li vaig llegir articles de la seva llei copiats
literalment de la llei d’Andalusia, per tant, no em vengui amb
romanços, Sr. Company! Que vostè per copiar sí que val una
maneta!
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Sra. Camargo, Menorca no és Eivissa i li explicaré per què,
amb molt de respecte per l’illa d’Eivissa que l’estim moltíssim.
Perquè hi ha hagut uns governs que han tengut la sort de triar
un model territorial determinat i un model turístic determinat. 

A Menorca, Sr. Melià, hi queden moltíssimes places
turístiques, més de 9.000 places hoteleres disponibles. Per tant,
no podem caure en intercanvi de places amb les estades
turístiques. Per açò els models de vegades grinyolen quan es
pensa només en un territori i les illes són molt diverses i molt
distintes. 

Però, Sra. Camargo, així com Menorca ha sabut triar el seu
propi camí, ho dic no per (...) Menorca, sinó per defensar i
demanar-li que retirin l’esmena de 3 milions, perquè
evidentment la promoció turística depèn de les mans en què
estigui, com la política territorial, com la política industrial,
com qualsevol política, depèn de les mans de qui estigui. Estic
convençut que en mans d’aquest govern, la barca de Caront que
podria ser el turisme, es convertirà en un llaüt que durà a un
nou model turístic a les nostres illes. Però si a aquest llaüt el
deixam sense benzina per avançar, acabarem amb la barca de
Caront, perquè si no permetem que la gent tingui treball, no
permetem que la gent tingui recursos per poder viure amb
prosperitat, per poder progressar i poder tenir opcions reals,
opcions reals de poder canviar de model turístic i que la gent
també pugui tenir opcions reals de poder canviar de feina, és a
dir, que els nostres fills tenguin opció de triar feina, no haver-se
de dedicar al monocultiu turístic, hem de fer una política de
transició de model assenyada i per açò fa falta posar ous dins
tots els paners i també posar ous en el paner de la promoció
turística per allargar la temporada que, juntament, ho he dit en
la meva intervenció, amb les polítiques de (...) laboral, amb el
canvi de model també de contractació laboral, amb pacte social
que és imprescindible per a la nostra terra, aconseguir avançar
cap a un altre model turístic i un altre sistema més equilibrat,
que hi hagi vaixells a Formentera i que els vaixells no es posin
damunt la posidònia, perquè és compatible que hi hagi vaixells,
que deixin recursos i que no es posin damunt la posidònia.
Depèn de qui governi i depèn de quines polítiques s’apliquin.

Per tant, tot és una qüestió, Sra. Camargo, i sé que vostè i
jo compartim i volem el millor per a aquesta terra i volem la
prosperitat i el benestar i que els nostres fills puguin viure aquí
molts anys, estic segur que podem arribar a acords i podem
seguir fent feina junts per molt de temps a favor d’aquesta terra
amb prosperitat i benestar per a tothom. Per això, li demanaria
que retiràs aquesta esmena.

Ja per acabar, els del no, sempre som els del no. Diguem
no, cantava Raimon. Sempre que escolt el Partit Popular dient
“no” record aquesta cançó de Raimon. Permetin-me per acabar
parafrasejar Raimon, precisament aquesta cançó, senyores del
PP, vostès, vosaltres, no sou d’aquest món. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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 RGE núm.
16386. E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals, esmena RGE núm. 16401; F02, Fundació
Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears, esmena
RGE núm. 16402; F13, Fundació Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears, esmena RGE núm. 16403; C07,
Consorci Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU),
esmena RGE núm. 16404.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat,
esmena RGE núm. 16210.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, F13, Fundació Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, esmena RGE
núm. 16330.

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal del Grup Parlamentari
Popular. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ara ja fa un any i
mig que vostès fan feina en educació, ara ja són els segons
pressuposts que tenim aquí per debatre en aquesta cambra i
intentaré fer una intervenció en positiu, com li vaig dir l’any
passat, encara que sigui molt difícil.

Dic que és difícil perquè fa un any i mig que vostès ens
parlen sempre de diàleg i consens, i de 62 esmenes que els hem
presentat no n’aproven ni una, ni tan sols demanen una
transacció. L’únic que em deixa tranquil és que veig que moltes
d’aquestes esmenes que avui votaran que no les posen en el seu
pla d’infraestructures, que després es ven com un objectiu i un
assoliment molt important del Govern. 

Però sí que fan ganes, com deia el meu company Álvaro
Gijón, deixar de parlar i anar-nos a seure perquè on és el diàleg
i el consens quan li hem presentat 62 esmenes i no n’aproven
ni una? On és el diàleg i el consens quan de 62 esmenes no
proposen ni una sola transacció?

Sr. Conseller, si quan vostè s’aixequi i vengui aquí de la
cadira ha de començar dient-me, li record el que varen fer la
darrera legislatura que no hi havia res que estàs bé... jo li
demanaria que no ens digués això perquè abans de dir-ho pensi
que el poble ens va posar aquí on tocava, que ja li he dit dos
pics, però també abans de dir això pensi que en lloc de parlar
de fa dos o tres anys podria parlar de fa sis, set o vuit anys aquí
on el poble un govern presidit per vostès va dur al Partit
Popular a tenir uns resultats que no s’han vist mai cap en
aquesta sala i difícilment seran molt mals de tornar a repetir. 

Dit això, centraré la meva intervenció en tres pilars. El
primer, aquest pressupost que presenten, Sr. Conseller, són
insuficients, són insuficients, li demostraré per què i
m’agradaria que recapacitàs i votassin a favor de qualque
esmena. El segon punt, el segon pilar serà, com que no queda
més remei que parlar-ne, de la discriminació que fan,
maldament de boca diguin el contrari, en els dos tipus
d’educació que tenim que depenen del seu fons, que és l’escola
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pública i l’escola privada. I el tercer pilar serà intentar
demostrar que no val sempre dir mentides perquè les coses no
es poden sostenir sempre amb mentides.

Miri, Sr. Conseller, aquests pressuposts seus són
insuficients, són insuficients per molts de motius. Primer,
perquè no compleixen el seu programa electoral. Ara pens en
el Sr. Alcover, ara mirava el Sr. Alcover i ja no el coneixia
perquè ara té el nas d’un pam, en la seva intervenció ha dit
“feim els programes electorals per complir-los, això ho duim en
el programa electoral i ho feim”. Sí, Sr. Alcover, talment, han
posat el 5% del PIB a Educació i en Educació compleixen amb
el cent per cent del programa electoral. Sí, Sr. Alcover, així li
creix el nas. 

Sr. Conseller, li seguiré dient per què i demostrant que
aquests pressuposts són insuficients. Li deim nosaltres, “Sr.
Conseller, ha disminuït els doblers dels ATE”, i surt aquí, “no
és veritat, no he disminuït ni un cèntim d’ATE”. Li hem de dir,
perquè ho entengui, vostè  té 1.600 alumnes més i té menys
ATE dels que tenia l’any passat. Això vol dir que tots els que
vénen o ningú no ha de menester ATE o els ATE que hi ha no
corresponen als alumnes que els han de menester aquest any,
simplement perquè hi ha 1.600 més. 

Aquest pressupost no són suficients, Sr. Conseller, perquè
el percentatge d’aquest pressupost en la totalitat del pressupost
d’aquest govern d’aquesta comunitat autònoma minva. L’any
passat estava en més del 19% i enguany no hi arriba al 19%.
Per tant, no fa feina per Educació. Li dic que en infraestructures
minva perquè l’any passat hi havia al voltant de 90 aules
prefabricades i enguany n’hi ha 107, d’això llavors parlarem
quan parlem del punt d’infraestructures. Sr. Conseller, té més
de 40 centres amb ràtios més elevades de les que pertoquen i
aquests pressuposts no ho compondran, no hi posa res per
compondre-ho. 

Per tots aquests punts els pressuposts són insuficients. Jo li
deman una cosa que li he demanat altres vegades i m’agradaria
que la Sra. Busquets s’hi afegís, i sobretot que els senyor de
Podem, Salvador Aguilera, doncs, fes un acte de pensament i
votàs el que toca votar en aquest pressupost. Sra. Busquets,
vostè per professió hauria de fer esmenes a aquests pressuposts
o en tot cas n’hauria de votar algunes de les nostres, sobretot
les referides a l’ensenyança concertada, i veurà per què. 

L’ensenyança concertada té una jornada laboral diferent als
mestres de l’ensenyança publica. De més de 500 milions
d’euros que es posa a la pública per a personal docent només
es posen 161 milions d’euros a la concertada, quan representa
el 40% de l’educació. Si havien de posar el 40% d’aquests 500
milions d’euros serien més de 200 milions d’euros, i no serien
només 161 com se’n posen. 

Els pagaments que fa amb relació als mestres de l’escola
pública i la concertada no coincideixen. Hi ha un exemple
claríssim de com es discrimina la concertada, aquest any els
pressuposts en matèria d’educació, Sr. Conseller, són 60
milions d’euros superiors a l’any passat, insuficients, però
d’aquests 60 milions d’euros quan l’escola concertada
representa prop del 40% vostè hi destina 3 milions, quan hi
hauria de destinar més de 20 si volia aplicar el 40%.

També, Sr. Conseller, quan parlam de l’escola pública i
concertada li he fet una pregunta distintes vegades i no arribam
a contestar mai, quina és la diferència de cost d’un alumne i del
professorat a l’escola pública i a l’escola concertada? Quin és
el seu model educatiu? Com encaixa l’escola concertada si de
cada vegada l’estrenyen més? Acabarà morint. Si ha d’acabar
morint siguin honests i facin uns pressuposts expansius i vagin
a comprar l’escola concertada i així tendrà el model educatiu
que Podemos diu aquí, pública, en català i laica. Be, si volen
això, faci un esforç. Jo li ajudaré sempre per aconseguir els
doblers per a educació perquè crec que els que som els
portaveus de la Comissió d’Educació hem d’intentar que
l’educació tengui el major nombre de doblers possibles per
invertir en educació, perquè sempre tot serà poc. 

No vull pensar, Sr. Conseller, que vostè li diu a la seva
consellera d’Hisenda el que jo dic i li diu, Sr. Conseller, això
és el que hi ha, calli i arregli’s amb això. 

Després, com he dit, el tercer punt és parlar un poc
d’aquestes mentides o veritats a mitges. Sr. Aguilera, m’he de
dirigir a vostè. Estic content que avui vengui vestit així com ve
perquè per ventura això servirà perquè li transmeti el que pens
i pugui votar a favor d’aquestes esmenes. La setmana passada
quan parlava des d’aquesta tribuna li vaig dir, Sr. Aguilera, em
jugo en cafè que aquesta esmena que han presentat a Educació
d’aquests 27 milions d’euros la retiraran, si no la retiren tenen
el nostre suport, i miri, ara li puc fer de previsor, l’agafat el
conseller o la presidenta o algú de l’equip de Govern i li ha dit,
“venga, Salvador, et donarem tot el que tu vulguis, et farem un
pla d’infraestructures que és el que demanaves, et prometem
que llevam barracons, tot, tot el que demanes i un poc més,
però has de retirar aquesta esmena”, quan la tenia aprovada. 

Sr. Aguilera, si vostè estimàs l’educació i si vostès cregués
en el que diu, en les seves paraules, quan jo li havia ofert el
nostre vot que era de majoria absoluta ara l’educació tendria 27
milions d’euros precisament després de les votacions que
tendran lloc d’aquí a mitja hora.

L’enganyen, Sr. Aguilera, l’enganyen perquè vostè va parlar
aquí d’anar a barracons zero, se’n recorda?, parlava
d’Extremadura i li va dir al conseller que dels 107 fora i el
conseller li va contestar aquí i li va dir, “llevar-ne 107 és
impossible, si ens quedam amb 50 o 60 ja em dono per
satisfet”. I ara li han endossat, com a aquell que li donaven oli
de ricí un pla d’infraestructures que li fan creure que l’any 2023
hauran acabat aquest pla i no tendrem barracons i haurà pujat
l’educació, però, Sr. Aguilera, rei meu, jo fa molts d’anys que
estic en política, igual li puc dir que d’aquí dos anys no n’hi
haurà cap dels que asseiem aquí dins aquesta cambra i ningú no
se’n recordarà, sap l’únic que se’n recordarà?, l’educació. 

Quan vostè l’any 20 si no és aquesta cambra i jo tampoc,
eh?, tots els que no hi siguem, l’únic que recordarà aquestes
discussions estèrils, perquè trob que són estèrils quan ja vénen
premeditats a dir no a tot el que nosaltres deim, no sé per què
faig aquesta inversió, de l’únic que se’n podrà recordar vostè,
i li ho dic a vostè perquè els de Podemos sembla que quan
arribau a un lloc es crea el món i abans no existia, se’n podrà
recordar l’any 2019 i 20 i 23 quan digui “ja m’ho deia Miquel
Vidal, que hi hauria més barracons, que hi hauria menys
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doblers per a infraestructures i que l’educació no seria on ha de
ser”, d’això se’n recordarà, però els únics que ho patiran seran
els alumnes que estudiïn l’any 2023 perquè ja li dic no
coincidirà amb les persones que conformam aquest parlament
avui.

Sr. Conseller, nosaltres volem parlar en positiu, que és el
que li deia, nosaltres li deim que sí a un pacte educatiu, posi’l
damunt la taula i el volem negociar.

Sr. Conseller, nosaltres li deim que sí a l’eliminació de les
aules prefabricades, posi-hi doblers i llevi-les. Baralli’s amb els
seus companys, aconsegueixi més doblers i li votarem que sí a
les esmenes, no d’aquesta manera que així no van bé i ja veurà
com el temps ens donarà la raó.

Li deim que sí, Sr. Conseller, perquè aconsegueixi doblers
per millorar els centres que ho han de menester i per fer centres
nous en aquelles localitats on s’han de fer.

Quin model educatiu volem, Sr. Conseller?, quin model
educatiu volem?

Acab dient-li simplement que si vol el model educatiu
públic, gratuït i en català d’aquesta manera, idò posi-hi doblers
i compri el colAlegi concertat; i si vol un model educatiu
pròsper i que faci la gent i el nostre futur de les Illes Balears
amb persones millors canviï i nosaltres serem al seu costat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, des d’El Pi
hem presentat una esmena a la totalitat als pressuposts de la
Conselleria d’Educació i Universitat perquè trobam que són
insuficients.

Sr. March, tenen moltes promeses pendents i amb aquests
pressuposts no les compliran. Falten AT que sabem que no són
part de la seva conselleria i que fan falta, però hi fan feina, tant
els centres concertats com els centres públics de Balears i
aquests són imprescindibles perquè molts de nins i nines puguin
dur una vida normal a les aules, al patí, al menjador i creixin i
convisquin amb els seus companys amb igualtat de condicions.

També es va comprometre a fer feina per millorar
l’ensenyament en anglès, però el Consell Escolar també els ha
estirat les orelles perquè els professors que tenim actualment no
són suficients per complir com cal amb el Decret de llengües.

Un altre gran tema és la concertada, vostè es compromet
amb aquest colAlectiu, però sempre a mitges, a vegades fa una
passa endavant i signa acords, però els seus socis de govern li
recorden la seva postura envers aquest sector i vostè es fa

enrere. Quina classe de compromís té amb la concertada?, creu
que tenen el mateix dret a posar-se malalts que els professors
de l’escola pública?, creu que tenen dret a fer les mateixes
hores? Vostè va dir no fa massa que l’escola concertada no és
ni enemiga ni adversària, demostri-ho i vagi endavant i no cap
enrere.

Una altra qüestió que sens dubte és capital és la del tema de
les infraestructures. A les Balears tenim infraestructures que
cauen, edificis amb goteres, d’altres amb barreres
arquitectòniques i el pressupost de l’IBISEC no només no
basta, sinó que s’oblida d’urgències com ara el Conservatori de
Música i Dansa d’Eivissa i Formentera. Ha vist el diari d’avui?,
amb les pluges d’ahir aquest edifici sembla qualsevol cosa
manco un conservatori, està totalment inundat i vostès als
pressuposts ni hi han pensat.

Tenim la sensació que aquí es diu una cosa, que aquí vostè
diu una cosa, que habitualment sol ser un sí, però després ens
trobam una altra realitat paralAlela, una realitat com la que s’han
trobat avui molts de nins i nines a les seves escoles plenes de
goteres.

Jo li deman: creu que aquests pressuposts que ens ha
presentat solucionaran aquests problemes de cara al curs 2017-
2018? Nosaltres, sincerament, pensam que no i vostès també. 

Per això hem presentat aquesta esmena de totalitat, perquè
aquests pressuposts són deficitaris i no solucionen els
problemes d’aquesta conselleria. Que fa falta un millor
finançament?, sí, i tant!, i nosaltres ho reivindicam cada vegada
que podem, però mentre lluitam per aconseguir-ho és
responsabilitat seva i d’aquest govern fer números i els
números no surten.

Tenen 18 milions de la renda social, li deman: n’han agafat
una part i l’han destinada a les infraestructures educatives, a la
disminució de ràtios, als desdoblaments, als conservatoris, a les
escoles municipals de música, a recuperar els drets dels
professors, també de la concertada?, o potser per a matrícules
dels nostres universitaris. Segons un estudi de Comissions
Obreres els estudis universitaris de Balears són uns dels més
cars d’Europa. 

Aquestes qüestions que he enumerat són un exemple, però
per desgràcia la llista de necessitats en educació d’aquestes illes
és molt llarga i és un deure seu i del seu equip fer feina per anar
reduint-la.

La presidenta del Govern fa unes setmanes parlava del
compromís amb un pla d’èxit educatiu. Des d’El Pi ens
demanam, com aconseguirem aquest desitjat èxit educatiu i
sortir de la part alta de la taula del fracàs escolar si tenim, si
continuam tenint aules massificades, negant desdoblaments i
alumnes dins barracons?

Per acabar, tal com li vaig dir al començament de
legislatura, li repetesc avui que a El Pi no creim en els miracles
i som conscients que res no es pot fer d’avui per a demà, però
el temps passa i tenen massa assumptes pendents que,
desgraciadament, aquests pressuposts no els arreglaran.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, Sr. Martí
March, Ciudadanos interviene en este debate para defender la
enmienda a la totalidad a la Fundación para la Escuela Superior
de Arte Dramático de las Illes Balears, ESADIB, una
enmienda, la 16330, que tiene la finalidad de la fusión de esta
fundación con la Fundación del Conservatorio Superior de
Música con el objetivo de potenciar con ello y dar visibilidad
a los estudios superiores artísticos en su conjunto.

Según la Ley de presupuestos ambas fundaciones tienen
como objetivo fundacional la gestión, la promoción y el
respaldo a los estudios superiores tanto de música y danza
como de arte dramático respectivamente, teniendo ambas sus
respectivos patronatos.

Desde Ciudadanos creemos que estas dos enseñanzas
artísticas de estudios superiores deberían estar unificadas en
una sola fundación, la Fundación del Conservatorio Superior de
Música y Danza y de Estudios Superiores de Arte Dramático de
les Illes Balears y por tanto, bajo un mismo patronato y un
mismo gerente. Creemos que esta fusión no sólo dará mayor
eficiencia a los recursos, sino que permitirá trabajar todos los
estudios superiores artísticos, de manera unificada y
coordinada, y permitiría también organizar una misma linea de
trabajo para la promoción de las enseñanzas artísticas y una
mejora en la oferta formativa, como másteres o investigación.
Creemos que es una propuesta buena y esperamos que sea
aceptada por los grupos que conforman el Gobierno.

En cuanto al resto del presupuesto, nosotros ya hicimos una
enmienda a la totalidad, ya explicamos el porqué. Tenemos
unos presupuestos para educación que este año de nueva distan
en mucho de lo prometido por el PSIB y MÉS en su programa
electoral o cuando estaban en la oposición. Por aquel entonces
defendían de manera muy beligerante, la necesidad de invertir
un 5% del PIB para alcanzar en cuatro años, pues bien, ya en
el presupuesto del 2016 incumplieron su promesa, dedicando
a educación un presupuesto irrisorio para lo prometido, de 817
millones, frente a los 962 millones que se esperaban, es decir,
como mínimo el 3,5% del PIB. PSIB, MÉS y Podemos
acuerdan y firman un presupuesto en 2016 que apenas roza el
3% del PIB, lo mismo que en la anterior legislatura del Partido
Popular. Todo ello, unido este 2016 a la nula disposición del
conseller Martí March de hacer un plan de eficiencia y de
pinchar la burbuja política de enchufados dentro de la
Conselleria de Educación y junto a una inoperante actuación de
planificación, ha conducido a que en Baleares, este curso,
ascienda la cifra de barracones escolares a 107, 14 más que en
el año 2015. Por no hablar de las infraestructuras de las
enseñanzas artísticas de las diferentes escuelas y
conservatorios, a las que no les ha llegado nada de inversión
este año, para revertir sus deplorables y en algunos casos
insalubres condiciones en las que se encuentran y que tantas
veces se ha denunciado; o por no hablar de la nula política
educativa de inversión en la Formación Profesional o el

incumplimiento de los acuerdos con la concertada. ¿Qué
innovación metodológica pueden afrontar estos centros sin
dotación y con una pésima infraestructura? Pues es difícil,
conseller, ¿o no se acuerda cuando lo defendían estando en la
oposición?

En cuanto a los presupuestos de este año, el Govern del
pacte, de PSIB y MÉS, vuelven a presentarnos unos
presupuestos de risa, frente a lo prometido electoralmente. Son
882 millones de euros, frente a los 1.100 millones prometidos,
el 4% del PIB, ya que estamos en el segundo año de legislatura.
Menuda tomadura de pelo de manera continuada. Nuevamente
PSIB, MÉS y Podemos firmando por segunda vez unos
presupuestos que vuelven a ser el 3%, con las necesidades en
infraestructuras educativas que tenemos. Estaré al tanto para
ver qué excusa pone este año el Sr. Martí March para incumplir
de nuevo esa promesa electoral que le llevó a estar sentado en
su sillón de conseller.

Podemos se excusa y nos dice que apoya el incumplimiento
del programa porque el Govern ha hecho un plan de
infraestructuras hasta el 2023. Sí, un plan de infraestructuras
hasta el 2023, posterior a la Ley de presupuestos y que deja en
unos tristes 15 millones de euros presupuestados para
infraestructuras en este 2017. La realidad es que ustedes,
señores de Podemos, vuelven a firmar por segunda vez la
tomadura de pelo de este gobierno de Armengol, con respecto
a educación. Sinceramente, que rápido agachan la cabeza y que
barato venden su apoyo.

En fin, desde Ciudadanos sólo nos queda enmendar esos
presupuestos, las enmiendas ya las defenderemos en el debate
a la globalidad y esperamos que acepten esta enmienda de
fusión, que todavía no se ha realizado.

Muchas gracias.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Govern obrint una qüestió incidental. Té la
paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. La
veritat és que quan sent el que sent, no sé si som a un parlament
o a un altre lloc, per moltes raons. Mirin, jo respect les esmenes
que han presentat a la totalitat, no les compartesc lògicament,
perquè si les compartís no seria aquí, seria allà, però
segurament vostès es donarien, com es diu, amb un canto en los
dientes si poguessin gestionar el pressupost i les coses que
estan fent. N’estic plenament convençut.

Sr. Miquel Vidal, on és?, és que no sabia si el tenia darrere
i em preocupava tenir-lo darrere...

(Algunes rialles)
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I sap que jo tenc una consideració cap a vostè perquè és un
home de tarannà, de diàleg i crec que evidentment nosaltres
dialogam, li pot agradar o no el que feim, però dialogam. El
que passa és que de vegades en temes d’educació per al Partit
Popular de les Illes Balears no sé si és com un pollo sin cabeza.
No sé si realment li hem de fer a vostè l’element clau d’un
home dialogant, evidentment jo estic convençut que és un home
dialogant i ho ha demostrat al llarg de la seva vida política; no
sé si representa el “hooliganisme” del Sr. Camps, que quan
parla d’educació només fa de hooligan en tots els aspectes; no
sé si el Sr. Senador Marí, que és d’una demagògia increïble
quan parla; no sé si realment hem de parlar del Sr. Company,
quan a la passada legislatura deia que sí al TIL i ara diu que no;
no sabem si és allò dels germans Marx, tengo estos principios,
pero tengo otros; és a dir, no sé exactament quin és el
plantejament educatiu que vostès tenen.

Però miri, és evident ... Diu “pressuposts insuficients”.
Escolti, no hi ha cap conseller d’Educació que digui que no
necessita més doblers, impossible, impossible. El que passa és
que vostès i li ho ha dit el Sr. Alcover, quan es plantegen una
esmena a la totalitat han de saber el que significa, en funció del
que volen com a política pressupostària, quant als ingressos de
la comunitat autònoma i les despeses. Vostès des del punt de
vista polític fan un engany, fan un engany absolutament.

 I nosaltres pensam que malgrat siguin insuficients en tota
una sèrie d’aspectes, és un tipus de pressuposts, juntament amb
els de l’any passat, que van en la direcció adequada. Aquí hi ha
una sèrie d’elements que van en aquesta direcció. Escolti, en
temes de professorat, posam 600 professors més! 600
professors més no és res, no és res. Posam professors d’atenció
a la diversitat, els hem posat. Estam recuperant de forma
progressiva, a través de l’acord marc amb els sindicats,
Comissions Obreres, Stei i AMPE, els drets sociolaborals que
vostès varen llevar i l’estam recuperant a poc a poc. No feim
miracles, no volem fer miracles perquè no hi ha ningú que en
faci. Estam recuperant un conveni de 2008 amb la concertada,
que vostès la passada legislatura no varen tocar, no varen tocar.
I a poc a poc ho estam recuperant. Me diuen si el nombre
d’hores, és veritat, els professors de la concertada fan més
hores que a la pública, però no és d’ara, a tot Espanya passa
això. I li diré més, en aquesta comunitat és allà on es fan menys
hores. A la Comunitat Autònoma de Madrid que fa anys i panys
que estan governat, tenen 25 hores. Per tant, jo no sé realment
de què parlen vostès quan parlen que la concertada l’estam
triturant. On estam triturant la concertada?

(Remor de veus)

Sí, sí, el Sr. Miquel Vidal ho ha dit: “la concertada pot
desaparèixer”.  Si realment hem incrementat els professors de
la concertada d’una forma significativa, perquè a més, quan
vostè fa aquesta comparació entre la pública i la concertada és
una falsa comparació. Escolti, a la passada legislatura varen
llevar 900 i busques de professors. És veritat que el darrer any
vostès en varen començar a recuperar. Ho dic així perquè és la
veritat. La concertada va incrementar el nombre de professors.
Per tant, nosaltres hem de compensar aquest nombre de
professors que es varen perdre i ho feim perquè realment és una
necessitat quant a les aules i unitats i també és una necessitat
des del punt de vista de les ràtios. Per tant, nosaltres estam

progressivament incrementant el nombre de professors i estam
retornant els drets sociolaborals que tenien. És així. I a la
concertada també s’està fent i ho estam fent a través del diàleg. 

A mi ..., jo ho he dit moltes vegades, a mi els senyors de
Podemos, jo els respect absolutament, però la política
educativa la marca la Conselleria d’Educació, que hem
negociat amb els de Podemos? Sí, senyor, hi hem negociat. És
que som un govern que negociam. Quantes esmenes vostès
varen acceptar la passada legislatura als grups de l’oposició?
Quantes? Jo no hi era, però per les notícies que tenc molt
poques. 

Per tant -diguem-, nosaltres hem dialogat amb la
concertada, amb els sindicats, amb les FAPA, etc., hem
dialogat amb tothom. I li diré més, vull, i pel pacte educatiu que
vostè i jo vàrem tenir una reunió juntament amb altres membres
vostè va dir una cosa, també el Partit Popular d’aquí vol estar
amb una voluntat de pacte, però també ens hem d’aclarir. I
vostès tenen un congrés que supòs i esper que s’aclareixin
perquè realment no hi ha cosa millor que tenir un grup que
sàpiga on va. Per tant, concertada, no l’hem capolada la
concertada, que tenim discrepàncies? També les tenim amb la
pública. 

Infraestructures, escolti, a mi quan em parla
d’infraestructures és que a vegades no diré que em posi malalt,
perquè no em vull posar malalt, però aquí jo els demanaria
menys demagògia. Aquest govern ha fet més de 240 actuacions
des que hem començat a governar i l’estat de les
infraestructures no era molt adequat i diuen si després volen
transferir les competències o la responsabilitat amb els
ajuntaments. Escolti, si vostès varen fer algun tipus
d’infraestructures amb els ajuntaments que ho estam pagant ara.
Siguin coherents entre el que diuen i el que fan. I demanar a un
ajuntament que colAlabori no és cap cosa de l’altre món, això
s’ha fet des de fa molta estona, el primer pacte de progrés ja va
començar i la passada legislatura també es va fer.

Per tant, deman una actitud de colAlaboració com té el batle
de Santa Eulària, actitud de colAlaboració que no té el batle de
Campos. Per tant, deman que realment colAlaborin, que no
volen colAlaborar? Perfecte, estan en el seu dret, però no és
transferir les responsabilitats als ajuntaments. 

Vostè, senyora... Sra. Prohens, no em faci així que jo sé què
pagam d’altres convenis amb ajuntaments. Simplement és una
qüestió de saber-ho i punt. 

Per tant, nosaltres hem fet un pla d’infraestructures a vuit
anys, sí, perquè en quatre anys no podem donar resposta a tot,
que ho podríem fer? Sí, si ens modifiquen que a l’any 2014
s’havia de modificar el model de finançament i encara estam
esperant. 2016, encara no hi ha un nou model de finançament.
2017, veurem. Per tant, estam fent d’aquell tipus un pla
d’infraestructures que va a donar resposta a la necessitat
d’escolarització, a llevar aules modulars o barracons, a donar,
en definitiva, a fer possible que l’ensenyança sigui de més
qualitat, i ho hem fet i tenim un pla que estam executant, que
estam executant. Realment podem tenir problemes?
Segurament tendrem problemes, però com a mínim sabem on
anam, sabem on anam amb el tema dels drets dels professors de
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la pública, amb el tema de la concertada, amb el tema de les
infraestructures, tenim clar què volem en temes d’èxit educatiu
i és un govern que va en una direcció concreta. 

Sabem també què volem amb la Universitat perquè ho
pactam de forma periòdica, tenim acords puntuals amb la
Universitat. Ahir mateix en vàrem fer, sobre què? Sobre els
canvis en la formació inicial del professorat. Aquesta
conselleria es mou, fa feina, actua, no fa declaracions, actua i
de forma clara, que no resol tots els problemes? Ja ho he dit, no
farem miracles. 

Bé, això del PIB i el 5% no hi vull entrar perquè jo que vaig
coordinar el programa del PSOE això és el que diu, però no
vull entrar en un debat del 5%. És a dir, és evident que diu el
que diu a mig termini, i a mig termini no és aquesta legislatura,
però és igual, no entraré en aquest debat que a vostè, l’engany,
perdó, l’engany que es fa sobre aquesta qüestió, no enganyem
a ningú, o jo no engany a ningú.

Sra. Sureda, sap que vostè i jo tenim bones relacions
polítiques...

(Algunes rialles)

... i tal vegada personals...

(Remor de veus i rialles)

... personals, personals, i jo en algunes coses no hi estic
d’acord, en les coses que va dir, crec que ha fet una
sobreactuació en alguna sèrie de coses. Estic convençut que en
privat em dirà que sí...

(Algunes rialles)

... i no li... i no li respondré a totes les coses que ha dit en
algunes qüestions. Nosaltres el tema dels ATE sabem que és un
punt de feblesa, ho sabem perfectament, i que estam treballant
i que estic convençut que aquest curs quedarà arreglada la
coordinació del tema dels ATE, però és un tema que també s’ha
de fer una pedagogia sobre què és un ATE. Li vaig dir, i ho
vaig dir alguna vegada, enguany hem tengut més solAlicituds,
per a 1.700 ATE a les escoles de les Illes Balears. Escolti, això
és no saber què és un ATE, els ATE no resolen tota la
problemàtica de la diversitat, resolen aquelles coses que poden
resoldre. Per tant, treballam i treballarem aquesta qüestió.

D’infraestructures ja li he dit, ja sabem que hi ha goteres. El
tema del Conservatori de Música d’Eivissa, una construcció
recent, que té problemes i tenim problemes que nosaltres no en
deixarem passar ni una a les constructores que ho fan
malament, ni una. Estan en aquest sentit negociant això. Tenim
previst que es pugui fer una inversió de 300.000 euros a la... en
fi, perquè no hi hagi goteres, però també volem que l’empresa
hi contribueixi. No podem de cap de les maneres sobre el que
és l’administració donar resposta a totes les deficiències, no
volem ni podem, de cap de les maneres.

El tema de l’anglès. El tema de l’anglès nosaltres hem fet un
esforç amb l’anglès a secundària impressionant i li puc
assegurar que funciona i els centres estan contents. El tema de

la competència comunicativa en anglès, en català o en castellà
és un tema... no és un tema que es pugui resoldre de cop i volta,
estam treballant i ho treballarem de forma progressiva. 

Bé, Sra. Olga Ballester, nosaltres en el tema de la fusió de
les dues fundacions ja hi som, però tot té un procés molt llarg,
fins i tot ja vàrem reduir de dos gerents n’hi ha un només que
fa de gerent de la Fundació de l’ESADIB i de la Fundació del
Conservatori. Estam entrant en això i segurament el primer
trimestre de l’any que ve això quedarà totalment resolt perquè
creim que és una qüestió d’eficiència. En aquesta fundació
volem que de forma no immediata, perquè té una estructura
diferent, també hi entri l’Escola Superior de Disseny, una
escola superior de disseny que té una estructura concreta i que
volem de qualque manera que d’aquest centre se’n facin dos,
una escola d’arts, que seria com d’FP en aquest sentit, i
l’Escola Superior de Disseny, que d’aquest títol superior passa
a universitària. En això treballam perquè volem que els
conservatoris del estudis superiors artístics estiguin consolidats,
tenguin una realitat concreta i, a més, són estudis que tenen
unes sortides professionals significatives, és un element
important de les polítiques culturals en temes d’indústries
culturals i ens sembla que és una bona oferta a les Illes Balears.
A més, són centres que estan millorant i consolidant d’una
forma important i progressiva.

De tota la resta ja... jo crec que tot el que diu a vegades està
dins uns plantejaments que a mi em són d’una certa demagògia,
però torn a repetir, vostès amb el tema del 5% i si estam a
l’oposició què dèiem... escolti, tenim clar el full de ruta.
Nosaltres ens podem equivocar, però el full de ruta el tenim
clar: incrementar pressuposts, acord marc amb els sindicats de
la pública, acord amb la concertada, Pla d’èxit educatiu, Pla
d’infraestructures, normatives noves al respecte com el decret
de llengües estrangeres, etc. Tenim clar allà on anam i ho tenim
clar perquè, evidentment, volem que aquestes illes balears
tenguin cada vegada un nivell educatiu millor. A més, treballam
en una altra cosa, i ahir ho deia, ho dic, ho deia ahir a una
conferència on em va convidar la CECE, una patronal
d’ensenyança concertada, una conferència on hi havia molta
gent de l’escola concertada, i vaig dir, entre altres coses, jo ho
repetesc, l’escola concertada per a mi no és el meu adversari,
jo vull que tengui cada vegada un servei públic i aquesta és la
qüestió clau, i els vaig dir que si volen sobreviure han de ser
cada vegada un servei públic concret. Això em sembla clau, em
sembla clau que cal tenir en compte. També vaig dir que de
qualque manera el que volem, en certa manera, és que la
societat de les Illes Balears posi en valor l’educació, que a
vegades no la posa en valor.

És a dir, el Pacte Polític i Social per l’Educació és un pacte
que implica a tothom, implica a l’administració en primer lloc,
evidentment que implica l’administració. Implica la comunitat
educativa, també. Implica realment a tota la Federació de Pares
i Mares, sindicats... evidentment, però també implica la
ciutadania i implica el món empresarial. Jo he dit, a les Illes
Balears no pot ser que continuem creixent com creixem
econòmicament, però cada vegada la renda per càpita és més
baixa. Tenim uns problemes de productivitat importants. I el
tema de la qualificació és un tema que cal plantejar. Seria hora
que el món empresarial es plantejàs que a l’hora de contractar
gent contractàs gent que tengui una titulació, perquè això és un
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bon missatge que es dóna a la societat, a la ciutadania i a les
famílies, que amb una titulació és possible trobar feina i feina
millor. I aquest també és un repte quan parlam de millorar la
qualitat turística, la qualitat turística també es millora amb això,
no només amb això sinó també amb això.

Per tant, nosaltres volem clarament que amb aquests
pressuposts no ho feim tot, però estic convençut que anam pel
bon camí. No li diré allò de la legislatura passada, vostè m’ho
diu, no m’ho diguis, jo no li dic, però crec que, en definitiva, de
vegades hi ha una sèrie d’herències -i no m’agrada parlar
d’herències- que hem de revertir. I en el tema
d’infraestructures, que vostè m’ha dit algunes coses, doncs jo
li record que el que hem trobat té algunes deficiències
significatives, algunes deficiències significatives.

Però, en tot cas, el que jo li vull dir, Sr. Vidal, és que
aquests pressuposts, que són una continuïtat dels pressuposts de
l’any passat, hi ha un punt de coherència; que jo voldria més
pressupost? Sí, evidentment, però voldria que quan vostès facin
esmenes, facin esmenes que tenguessin una base legal concreta,
una base, en fi, de coherència: no pot ser que vostès estiguin en
contra de pujar imposts, taxes, etc., que no millorin tot el que
fa referència al model de finançament autonòmic i que a sobre
haguem de tenir millors serveis educatius i millors pressuposts,
jo crec que això és una incoherència que jo encara, ja sé, Sr.
Camps, no sé d’economia i vostè sap molt d’economia, cada
vegada el Sr. Alcover li va clavar els seus catastrofismes quan
parla de pressuposts i com s’equivoca, i a mi m’encanta que
s’equivoqui, m’encanta que s’equivoqui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. March, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí. En tot cas, jo agraesc a tots les esmenes, evidentment,
nosaltres durant tot aquest procés hem acceptat algunes
esmenes, de vostès no, però algunes esmenes que vostès fan...

(Algunes rialles)

... algunes que fan són dins el Pla d’infraestructures, ho dic
simplement, del Sr. Vidal, perdó, del Sr. Vidal, hi ha esmenes
del tema d’infraestructures, d’esmenes de centres que són dins
el nostre Pla d’infraestructures, evidentment, hi són, per tant
vostès han d’estar contents que hagin coincidit amb nosaltres
amb unes necessitats a les quals donam una resposta.

En qualsevol cas, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, oposició
constructiva vol dir ésser millors del que som, posar damunt la
taula propostes que puguin fer tenir una millor educació de la
que tenim; posar damunt la taula propostes que, evidentment,
augmentin aquests pressuposts per aconseguir objectius
superiors als que vostè mateix s’ha plantejat o als qui els ha
deixat executar el seu company de govern.

(...) company, però li diré què em sembla vostè, amb termes
pagesos, que ja sap que això és el que a mi m’agrada. Jo li diria
que vostè és un bon ramader, però mal mercader. Sap que jo
respect moltíssim la feina que fa de conseller, i crec que és
bona, és un bon mercader, és un bon ramader, com tots els
pagesos que són capaços de fer els xots molt grossos, però
llavors a l’hora de vendre’ls no els saben vendre en el moment
que toca, que és quan duen el preu alt, i de cap a cap d’any de
vegades fan menys doblers que aquells que són més mal
ramaders, però són més bons mercaders. Jo crec que vostè és
un bon conseller d’Educació, però no sap demanar els doblers
que li pertoquen per a educació.

Dirà i farà les voltes que voldrà, però l’exemple és molt
clar, conseller: si l’any passat tenia 18% i busques del total del
pressupost d’educació i enguany té menys percentatge,
l’educació no té els doblers que toca, digui el que digui, no té
els doblers que toca. Podrien haver acceptat esmenes nostres
que li fan increment pressupostari, si ho hagués fet així, llavors
podríem entrar a la segona fase de dir on s’han de gastar
aquests doblers. Això sempre serà criticat, Sr. Conseller, en
altres coses pot ser lloat.

La segona cosa, vostè, les seves paraules no coincideixen
amb els seus fets quan es parla d’ensenyança concertada i m’ha
de permetre que puguem criticar aquesta actuació. Els augmenti
els 60 milions d’euros a la concertada, dels 60 milions d’euros
d’augment de pressuposts augmenti els que destina a la
concertada, jo li puc acceptar el diàleg, és vera que quan
parlam del Pla d’educació parlam de diàleg, i digui qui som, els
nostres partits a Madrid ho fan, i haurem de fer una llei
d’educació on estiguem d’acord tots dos i no ens queda més
remei que aprendre’n, però el que li dic, Sr. Conseller, i li
repetesc, diàleg i consens quan amb 62 esmenes no ens
n’aproven ni una, quan amb 62 esmenes no ens fa ni una sola
transacció; quan fan un pla d’infraestructures, que n’hem parlat
quatre vegades, via PNL i via propostes, i ens temem del pla
d’infraestructures pels diaris i no ens crida per mostrar-nos-ho?
Conseller, diàleg sí, i tot el que vostè vulgui, però a nosaltres
cada pic que m’ha cridat he vengut i m’ha trobat, i ho té bo de
fer trobar-me, perquè, a més, en tenc ganes.

I quan vol fer un pla d’infraestructures per a vuit anys i no
ens diu res? Ens digui: eh, vull fer aquest pla, què hi trobau? I
almenys ens ho conti, llavors farà el que voldrà com fan
sempre, però almenys ens ho conti.

No, Sr. Conseller, nosaltres en educació tenim rumb, el
tenim més o manco clar i el definirem més d’aquí a dos mesos,
qui no en tenen, m’ho ha de permetre, no s’enfadi, Sr.
Conseller, però són vostès. En educació vostè va per aquí, la
seva boca va per aquí, Podemos va per allà i crec que MÉS va
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per aquí deçà i, si no, li demani i ja veurà la intervenció de
Podemos com no coincidiran amb cap ni una si es posen a
parlar, la intervenció més dura que s’ha fet en el Parlament en
matèria educativa aquest any i mig ha estat del Sr. Salvador
Aguilera en una ocasió que es veu que aquest dia tenia ganes de
parlar; són molt més durs ells que, en teoria, estan dins la seva
línia educativa, que no nosaltres, que, en teoria, estam front a
la seva línia educativa.

Com li deia, Sr. Conseller, la seva claredat, quan ens parla
de claredat d’idees, no la percep, tenc la sensació que quan
parla, parla bé i ho diu bé aquí, però després els seus fets no
coincideixen, i ho puc entendre, si després s’ha d’entendre amb
Podemos i amb MÉS i amb el Govern que no li dóna els
doblers que haurien de gastar, és difícil; però això fa que acabi
aquesta intervenció així com l’he començada: Sr. Conseller,
vostè és un bon ramader, però és un mal mercader, i al final el
que compten són els ingressos que ha tengut la família.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, només el convit que amb
la bona relació que tenim, que ho comparteixo, ens aprovi
qualque esmena més de la globalitat que després els
presentarem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, al Sr. Conseller, que no me
extraña que usted no quiera hablar del 5% del PIB que había
prometido, porque claro, no lo está cumpliendo, ahora nos dice
que tenemos que interpretar el programa diciendo que, bueno,
un 5% pero para cuando se pueda. Hombre, pues así los
programas los hace cualquiera.

Después, en cuanto al acuerdo de la escuela concertada, le
recuerdo que es un acuerdo de 2008, que ustedes firmaron con
la escuela concertada, me parece que ya hace ocho años de
esto, y aún no se ha cumplido, no creo que sea cuestión ni del
Partido Popular ni del partido tal, es que ustedes, que lo
firmaron, no lo cumplieron en el momento en que lo firmaron.

Y después, también comentarle que habla mucho de la
cualificación profesional, pero llevamos un año y medio desde
Ciudadanos intentando que usted dé un impulso a la formación
profesional y no hay manera, incluso no ha aceptado una
enmienda de Ciudadanos de dotar mejor al único centro
integrado de náutica que hay en Baleares, y ni siquiera nos ha
aceptado unos 50.000 euros para iniciar un proyecto para un
centro integrado de náutica en Ibiza. Y lo que estamos viendo
es que tampoco en este programa de... en estos presupuestos de
2017 se va a potenciar la formación profesional.

Total, que usted lo que... ya me parece que le vamos
pillando el tranquillo, usted habla mucho, a todo le dice que sí,
mucho papel, pero luego, a la hora de la verdad, a la hora de
actuar no actúa y nos tiene engañados a todos, y así no puede
ser.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. En contestació, per part del
Govern, el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades. Sra. Ballester, si vostè dedicàs un quart de temps al
que jo dedic a fer feina i a fer coses, segurament no diria el que
vostè ha dit.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

En segon lloc, FP? Sí, enguany hem posat 11 famílies
noves, 11 famílies noves, més de 30 professors nous; treballam
perquè hi hagi més centres integrats d’FP, això és una realitat,
la resta són paraules buides que realment no responen a la
realitat.

En qualsevol cas, jo també ja tenc clar la seva manya, la
tenc clara, vostès diuen sempre el mateix, perquè tenen un gran
desconeixement de la realitat educativa, tenen un model de
concepció molt elitista de l’educació, molt de (...) de l’educació
i evidentment són incapaços d’entendre aquesta realitat.

(Remor de veus)

Sí, jo també, i a més fem feina per això, i fem feina per això
i els resultats d’aquí a l’any 19 veurà que han millorat de forma
significativa, si no al temps.

Senyor del Partit Popular, Sr. Vidal, jo no sé si som
ramader o pagès o comerciant, no som ni ramader, ni pagès ni
comerciant, no som... som una espècie de cosa inútil, pel que
es veu, que realment sé d’educació una mica i que cada vegada
que els escolt aprenc.

En qualsevol cas, miri, del tema de la concertada, torn
repetir, vostès de l’any 2011 al 2015 què varen amb la
concertada, varen recuperar res dels drets sociolaborals de la
concertada? Varen baixar cap hora de la concertada? Perquè no
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parlen vostès, perquè clar, vostès parlen amb gent de la
concertada, nosaltres també, i ens diuen coses del que vostès
varen fer i també ens diuen que estan contents del que nosaltres
fem, però també sabem que hi ha moltes coses per fer. En un
any i mig, vostè creu que en un any i mig es poden arreglar
totes les coses? Home, però el que és important és on érem i
allà on anam. I això de qualque manera s’aconsegueixen coses
que realment no s’havien plantejat la passada legislatura.

Escolti, un professor de concertada, quan acabi l’any que
ve, podrà cobrar uns mil euros cada any més. Això no és res, no
és vera? Això no és tornar drets sociolaborals als treballadors?
Jo crec que tornam drets sociolaborals als treballadors, d’una
forma significativa.

El tema de les infraestructures, nosaltres hem parlat amb
més de 40 ajuntaments per al tema d’infraestructures
educatives, hem parlat amb molts de centres escolars i centres
educatius, que realment sabem les necessitats. Què tenim que
a més és un pla obert? Sí. Què estam disposats a modificar
coses? Sí. Però nosaltres partim, com a Govern tenim
l’obligació de presentar aquest govern, no hi havia hagut cap
pla d’infraestructures educatives; tampoc no hi havia hagut un
pla d’èxit educatiu, ni un acord marc amb els sindicats de la
pública ni amb la privada, i en això treballam. Per tant, el pla
de les infraestructures educatives les hem negociat amb
ajuntaments, hem negociat amb centres escolars, i això ho
estam fent, ho hem fet, no ens ho inventam; és a dir, el Pla
d’infraestructures està fet amb uns criteris concrets, no
s’improvisa un pla d’infraestructures educatives, hi ha un estudi
demogràfic escolar, municipi per municipi.

Tenim localitzat per tot allà on hi ha aules modulars i com
les llevarem, treballam; és a dir, tenim clar cap on anam i com
ho volem fer. I de fet, li diré més, segurament, i jo estic
convençut que vendré a la Comissió d’Educació per explicar el
Pla d’infraestructures educatives. Perdoni, jo don la cara,
sempre, sempre donaré la cara, la don en el Consell Escolar de
les Illes Balears, la don en el Parlament i no tenc cap problema
a parlar amb qualsevol, per tant, vendrem i parlarem d’aquest
pla d’infraestructures educatives o del Pla d’èxit escolar, cap
problema.

Jo, el diàleg sempre, estan convidats, vàrem començar, però
ho torn repetir, de vegades el diàleg s’ha de fer una mica quan
realment saps què pots negociar i què no pots negociar.

Jo ho torn repetir, vostès fan esmenes, d’on treuen els
doblers a les esmenes, d’on els lleven? Jo no m’enfrontaré amb
altres conselleries, amb altres companys de Govern perquè
vostès llevin uns doblers per posar d’un lloc a l’altre, és evident
que no, és una qüestió..., jo lluit per la Conselleria d’Educació
i per l’educació i tenc la complicitat, la col·laboració de tots els
companys del Govern, perquè pensen que l’educació és una
prioritat política, ho fem, però no m’enfront, col·laboram,
parlam, dialogam i després prenem una decisió, així és com
funciona un govern, col·laboració i lleialtat. I per tant, jo no
vull llevar res a ningú, perquè, evidentment, no seria ni lleial ni
seria la meva forma d’entendre la política.

Per tant, jo els ho torn dir, convit, és a dir, de qualque
manera és un pla obert, que hi ha coses que... a més, no és un

pla tancat, perquè vostè sap que quan es fan infraestructures, hi
ha moltes variables que poden condicionar moltes coses,
llicències d’ajuntaments, temes... en fi, distints elements que
poden condicionar, per tant és un pla obert, però és un pla que,
torn repetir, respon a necessitats educatives concretes i tenim
uns criteris clars sobre els quals hem fet aquest document de
pla d’infraestructures que fa mesos sobre el qual treballam, això
no és una improvisació de setmanes ni de dies, tot el contrari.

Nosaltres, Sra. Sureda, hem acceptat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March, hauria d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, acabaré. Hem acceptat algunes esmenes d’El Pi i algunes
esmenes que tal vegada no hem acceptat també són dins el Pla
d’infraestructures. En qualsevol cas, nosaltres, torn repetir el
que he dit al Sr. Vidal, nosaltres estam disposat a continuar
col·laborant, a continuar parlant perquè entre tots podem
encara millorar el Pla d’infraestructures i el món de l’educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. March. Començam el torn d’intervenció
en contra de les esmenes. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, abans de començar
el meu discurs, sembla que, segons l’uniforme o la vestimenta
que dugui el meu pensament pot canviar, a mi em surten dues
dites en castellà: El hábito no hace al monje o Aunque la mona
se vista de seda, mona se queda. Per tant, allà ho deix, no?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Segurament que a partir d’ara seré digne d’entrar en el seu
club elitista. Vaig a començar, bona tarda al públic, avui només
tenim ara mateix al Sr. Carrió, benvingut, i a la resta de diputats
i diputades.

Avui comencem l’última fase dels pressuposts del 2017 i,
com sempre, per arribar a la fi, hi ha un camí molt llarg que
hem recorregut i que sempre coneixem el resultat final, però no
tot el procés de la seva elaboració. A continuació, intentaré
explicar a vostès i a la ciutadania el motiu pel qual Podem va
presentar una esmena a la totalitat de l’IBISEC i per què,
finalment, fa uns dies, vàrem decidir retirar-la.

Ens hem de remuntar al 24 de setembre del 2015, quan, a la
Comissió d’Educació, Cultura i Esports el Partit Socialista la
presentar la Proposició no de llei RGE núm. 5119/2015, amb
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el títol realització, anàlisi sobre l’estat de les infraestructures
educatives de les Illes Balears. Què es demanava en aquesta
iniciativa? Doncs vaig a llegir-la amb un moment: primer punt:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar una
anàlisi específica i exhaustiva sobre l’estat de totes les
instal·lacions educatives a les Illes Balears per comprovar el
seu estat de conservació i de la idoneïtat per a les seves
funcions.” Segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a realitzar una anàlisi específica de l’evolució de la
població escolar als diferents indrets de les Illes i, a partir
d’aquesta, realitzar una planificació de les actuacions a dur a
terme als centres de titularitat pública, amb una concreció i una
temporalització de les actuacions per illes, amb la finalitat
d’aconseguir adequar les infraestructures a les necessitats reals
de la població de cada municipi illenc.” Tercer punt: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar les
actuacions necessàries per instar els diferents titulars dels
centres educatius de les nostres illes a realitzar les inversions i
les intervencions necessàries perquè tots els centres reuneixin
les condicions de seguretat i idoneïtat necessàries per a les
seves funcions.” I quart i últim punt: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a fer una planificació per a
l’actualització i millora de les dotacions materials i
tecnològiques dels centres educatius.”

M’imagín que a tots els diputats i diputades els sona tot el
que parlam.

Sí, pràcticament fa quinze mesos que aquesta proposició no
de llei va ser aprovada en seu parlamentària, però hem trigat
aquest temps per aconseguir que la Conselleria d’Educació
presentés el Pla d’infraestructures per a aquesta legislatura i
també les prioritats per a la següent.

Personalment, m’he passat mesos demanant a la conselleria
per aquest pla d’infraestructures, així com altra documentació,
i va ser impossible aconseguir-ho. Va ser, justament, en la
negociació de les esmenes d’educació quan, per fi, la
conselleria ens va presentar el tan desitjat pla. Saben quin era
aquest pla? Quantes pàgines tenia? Ara mateix li mostraré a
vostè i a tota la ciutadania el que ens va mostrar a la meva
companya Laura Camargo i a mi aquest pla, un simple full
d’Excel i un simple llistat de paraules, aquest era el pla
d’infraestructures que des de la conselleria havien elaborat.

(Remor de veus)

Bé, no, bé, crec, crec que es podran imaginar quina va ser
la nostra sorpresa davant d’aquest fet, davant d’això vàrem
decidir presentar l’esmena a la totalitat de l’IBISEC. Durant el
procés de negociació per tenir un pla d’infraestructures com
toca, es varen produir diferents reunions així com un intercanvi
de correus electrònics i missatges amb el director de
Planificació, Ordenació i Centres. Finalment, tenim aquest
document, finalment tenim aquest document, finalment.

Des de Podem valorem molt positiu aquest document, Sr.
March i la resta del Govern, un document que fa llustres que
hauria de ser públic per saber quines són les necessitats reals
dels nostres centres educatius, l’estat en el qual avui es troben
i quines són les actuacions que l’IBISEC portarà a terme.

Per què és important aquest document per a tota la
comunitat educativa? Entre d’altres, tenim: primer, exigibilitat,
és un document que comporta una obligació i un compromís
per dur a terme la construcció de nous centres, l’ampliació
d’altres, les grans i petites reformes, com els diferents partits
polítics demanaven.

Segon, una planificació, el Govern ha tingut, i sabem que
des del primer moment ha estat i continua treballant per
plasmar i prioritzar quines seran les actuacions que duran a
terme en els nostres centres educatius.

I tercer punt, transparència, tota la societat civil podrà
consultar aquest document, sabent el motiu de la priorització de
les actuacions, quines es duran a terme, el cost econòmic, etc.

I per què també és molt important per a Podem aquest pla?
Perquè hem aconseguit plasmar el compromís firmat a l’acord
de mínims que vàrem firmar amb el Govern de la reducció del
70% dels barracons de les Balears, els diferents partits polítics
avui ho han fet, així com la seva temporalització.

Des de Podem mirem amb optimisme cap al futur, tenim
present l’objectiu de zero barracons molt aviat, així com, i no
menys important, tenir unes infraestructures dignes per a la
nostra comunitat estudiantil, com han posat de manifest també
altres portaveus.

Aquest pla d’infraestructures serà un document viu, com ha
dit ja el Sr. Conseller, ja que, periòdicament, ens reunirem amb
la conselleria i amb l’IBISEC per veure el seu
desenvolupament, per tant, vigilarem l’execució d’aquest pla.

També animem tota la comunitat educativa, famílies,
alumnat, sindicat, plataformes i persones a títol individual i,
com no, els partits polítics que formen part d’aquesta cambra,
que ajudin a millorar aquest document i fer arribar les seves
peticions per ser incloses en aquest document. Segurament,
s’haurien estalviat molta feina si aquest document hagués estat
presentat abans, com ha comentat qualque partit polític abans.

Com es poden imaginar, l’entrega del Pla d’infraestructures
per part de la Conselleria d’Educació, va fer que retiràssim la
nostra esmena.

I seguim parlant d’educació i deixant de banda el Pla
d’infraestructures, hem de fer referència al pressupost
d’educació. En aquest bloc, determinats grups parlamentaris
han presentat esmena a la totalitat, què podem dir des de
Podem sobre aquesta qüestió? Crec que avui toca fer balanç
d’aquests pressuposts i com hem contribuït a la seva elaboració
i les nostres aportacions, fa un moment ho he comentat.

Què vàrem firmar en la negociació? Per una banda,
contractació de docents per un valor d’1,8 milions d’euros, és
a dir, 120 docents més en els centres públics per al pròxim curs.
A l’IBISEC s’incrementaran 2 milions d’euros, a més a més
dels 4 milions d’euros que han quedat de romanent i, per tant,
tendrem dos arquitectes més.

I tercer element, un increment de 300.000 euros a l’atenció
a la diversitat.
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I per acabar, i no menys important, hem deixat per al final
l’acord que es va firmar l’any passat per als pressuposts del
2016, se’n recorden tota la cambra i el Govern? Sí, el famós
30%.

(Remor de veus)

Sí. Recordem que aquest document recollia, entre d’altres,
destinar el 30% de qualsevol millora pressupostària que
vingués de Madrid i que per tant permetés incrementar la
despesa de la comunitat autònoma. Com han vingut zero euros,
doncs tenim zero euros per a la nostra desgràcia, per tant,
m’imagín que a partir d’ara, com moltes vegades, i miro el Sr.
Vidal i tota la resta de portaveus, de fer aquest famós front
comú, vostès ja han fet referència sobre la falta de finançament,
i anam a dir i tenir, no només per a educació, sinó també per a
serveis socials i per a sanitat i, com no, per a d’altres
conselleries els sous suficients. En aquest document es recollia
la baixada de ràtios, especialment en infantil i primària;
l’increment de professorat d’atenció a la diversitat, i orientació
també en infantil i primària, i també, com no, la millora de les
infraestructures educatives, qüestió que els diferents portaveus
que m’han precedit han comentat, i m’imagín que, segurament,
la resta que vendrà darrera meu, ho comentarà.

Malauradament, com ha comentat, no s’ha produït una
millora de finançament autonòmic, veurem què passa.

Ja per acabar, avui, sí, avui per avui continuam patint una
infradotació per a les nostres illes, repetim, aquest mantra una
vegada més, fins que no se solucioni aquesta qüestió veurem
com no hi haurà sous suficients per fer front a l’educació. No
renunciem a arribar als mil milions d’euros i, si és possible, a
més, que des de tota la comunitat educativa es demanaven per
a aquests pressuposts.

Patim un dèficit històric en infraestructures i hem de
continuar treballant perquè desapareguin aquests 108 barracons
que tenim a les illes de Formentera, Eivissa, Menorca i
Mallorca. Hem de contribuir a construir noves escoles i
instituts, ampliar alguns centres i fer front a les millores
necessàries a molts centres. Tampoc no podem oblidar la
disminució de les ràtios, aquest tema ha estat recurrent tant en
aquest ple com a la Comissió d’Educació i, posteriorment, en
el següent bloc també ho serà. El Govern incompleix el
compromís de tenir vint nines o nins d’infantil a les aules, que
va firmar en el seu moment amb els sindicats el corresponent
contracte o acord, en aquest sentit. Quan donarem solució a
aquest tema?

I ja per acabar, hem de fer present encara que, perdó, hem
de fer present, encara que reconeixem la tasca de l’actual
govern, que fins el 2019 patirem les retallades del Partit
Popular en educació i tenim molta feina per davant. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Bones tardes a tothom. Intentaré donar un poc d’aire fresc,
perquè la veritat, jo que som una persona positiva de mena,
sembla aquí que el món se’ns enfonsa i que som a punt d’una
hecatombe o el que sigui, i també per demostrar al Sr. Vidal, de
l’envit que m’ha fet sobre la concertada li contestaré en el
següent que tenc per contestar, però per demostrar-li que aquí
no hi ha un caos ni res, sinó que MÉS per Mallorca està
compromès amb aquest govern, i ara veuran la meva
intervenció, que defensam amb orgull aquest pressupost.

Passat el període d’anàlisi i debat en ponència i en
comissió, podem concloure que el pressupost d’educació és el
d’un govern que està al servei de l’escola. Després de la
legislatura Bauzá, de 223 milions de retallades, la ciutadania va
votar un govern de canvi, i per això som aquí, per fer una
política al servei de les persones. En deu anys el pressupost
d’educació ha augmentat 220 milions d’euros, 107 milions dels
quals en els exercicis pressupostaris del 2016 i 2017, i ho
sabem, no n’hi ha prou. La Conselleria d’Educació i Universitat
comptarà amb un pressupost de 882 milions d’euros, 65 més
que l’any passat, el pressupost més alt de la història d’aquestes
illes.

I encara hi ha més xifres positives, perquè quan diem que
aquest govern és un govern al servei de l’escola és perquè és al
servei de les famílies, de l’alumnat, dels docents i, en
definitiva, al servei de la comunitat educativa. Les famílies
saben que tenen un millor servei, perquè hi ha pressupostats 2,1
milions per a ajudes de menjador; 1,5 milions per a ajudes per
a fons de reutilització de llibres, i 4.000 famílies més se n’han
vist beneficiades; 1,7 milions de partida de suport a les
escoletes 0-3 i la subvenció a associacions i federacions de
pares i mares puja a 300.000 euros, perquè sabem que la
política també és participació.

Som davant un govern al servei de l’alumnat i del personal
docent i no docent, perquè hi ha contractats 600 professors i
mestres més, per això s’han reduït les ràtios i es pot atendre
millor la diversitat dins les aules. Es donarà estabilitat a les
plantilles perquè enguany es convocaran oposicions, per això
s’hi destinen 880.000 euros, la inversió destinada a auxiliars de
conversa és de gairebé 2 milions per a desdoblaments a ESO i
per a la millora de la formació metodològica del professorat. Es
dobla la partida destinada al pla quadriennal de formació
professional, que passa de 91.000 a 215.000 euros i es preveu
una millora de les condicions dels ATE i un increment del
nombre d’aquests professionals, això suposa una inversió de
300.000 euros.

I fer una especificitat amb el tema dels ATE, tothom parla
que falten ATE, que se n’han de posar més, sabem que és una
lluita del conseller d’Educació i de la conselleria perquè hi hagi
aquesta dotació adequada, però no convé oblidar que el Partit
Popular contractava ATE enlloc de personal d’atenció a la
diversitat o enlloc de personal de suport, perquè els sortia per
un terç del sou, els sortien més barats i anava amb aquesta
precarietat, posava ATE on hi havia d’haver personal de suport
i personal d’atenció a la diversitat.

(Remor de veus)
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No és mentida, Sra. Riera, és així.

I l’escolta concertada, entesa com a un servei públic, també
augmenta el pressupost en 3,41 milions.

(Remor de veus)

Aquest govern manté un compromís clar amb l’escola i, per
tant, també aposta per la millora d’aquestes infraestructures
educatives que semblen el centre avui del pressupost
d’educació, quan parlam que en aquest pressupost es dedicaran
14 milions i el pressupost total d’educació hem dit que eren
882 milions, i sembla que és el centre de la vida educativa; és
molt important, és un pla..., des del primer pacte de progrés no
s’havia fet un pla d’infraestructures, la resta havien quedat
aparcats i ara hi ha aquesta aposta. Per tant, el veiem en positiu,
però no és només el centre de tot.

Mentre el Govern Bauzá va abandonar les escoles, no va fer
un pla rigorós per adequar els edificis a les necessitats
educatives, mentre el Govern Bauzá va dedicar un pressupost
insuficient de 12 milions en quatre anys, el Govern de canvi,
amb només dos exercicis pressupostaris, farà una inversió de
20 milions d’euros en la millora dels nous centres. Per al 2017
es preveu dedicar gairebé 14 milions, un augment d’un 55%,
per a construcció de nous centres, per ampliar centres, per a
reformes de diversos centres públics de primària i secundària,
per a la retirada d’instal·lacions de fibrociment i amiant i per a
la supressió de barreres arquitectòniques.

I també és un govern que aposta clarament per l’educació
postobligatòria, consolida l’oferta d’FP, amb un increment de
la inversió per a equipaments de centres de formació
professional, de 285.900 euros més que a l’any anterior, i
també es mantenen i milloren les partides destinades a
programes d’FP bàsica i a convenis amb els ajuntaments per a
la col·laboració amb l’educació permanent d’adults.

L’aportació econòmica de la conselleria a la Universitat
augmenta un 6,8%, més de 4 milions també. L’aportació a la
UIB per al 2017 és de més de 63 milions d’euros, 800.000 dels
quals són per a la Facultat de Medicina. Amb aquesta dotació
es vol millorar la inversió per alumne, acostant-la a la mitjana
de finançament de les universitats de l’Estat espanyol,
disminuir la ràtio de classe i continuar fent millores per al
personal docent investigador i, a més, es mantenen els
compromisos plurianuals per a l’ampliació de l’oferta formativa
de la mateixa universitat.

I finalment, som davant un pressupost que millora els
ensenyaments superiors artístics els quals representen també
una millora en la formació i en el desenvolupament de la
indústria cultural: s’augmenta el pressupost del Conservatori
Superior de Música, per un total de 2,5 milions, i també creix
la partida de l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

En resum, i per acabar, tot un compromís amb el
desenvolupament dels programes del pressupost d’educació,
palès amb l’objectiu fonamental de vincular equitat amb
qualitat per tal de reduir gradualment les taxes de fracàs i
abandonament escolar, unes mesures que van des de la baixada
de ràtios, l’atenció a la diversitat, la formació permanent del

col·lectiu docent, l’autonomia de centres, la millora
d’infraestructures i el foment de la participació.

Perquè l’èxit sigui una paraula que avui tots els precedents
s’han obstinat a amagar, que convé relacionar la paraula èxit
amb educació, per això cal un govern al servei de l’escola, és
a dir, al servei de les famílies, de l’alumnat i del professorat, i
aquest, sens dubte, és el Govern dels acords pel canvi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, Sr. Conseller, sembla que hi
ha qui li ha pillado el tranquillo, la Sra. Olga Ballester li ha
pillado el tranquillo, jo, la veritat, Sra. Olga Ballester, jo crec
que quan vostè parla de l’educació d’alguna manera, li dic
cordialment, es transforma, perquè, la veritat, jo, definir el Sr.
March: muchas palabras, muchos papeles, pero no hace nada,
una conselleria que és un transatlàntic que avança en tots els
fronts, que té un equip de gent que a vostè li agradarà o no li
agradarà però són persones coneixedores de la seva matèria i
que treballen a base de bé, i ell també, que és una persona que
té un historial, diguem, amb coneixement de l’educació, és una
autoritat en política educativa, jo crec que... està diguem... té
una visió una mica nebulosa de la realitat i de qui és el Sr.
Martí March i el seu equip.

I continuu un poc amb aquesta idea, aquesta idea del
transatlàntic, jo veig aquesta conselleria realment com a un
transatlàntic, té moltíssims fronts oberts i evidentment sempre
hi ha coses a millorar i sempre hi ha coses que es fan més bé
que altres, però jo crec que podem afirmar que aquest
transatlàntic està ben governat, que aquest transatlàntic és
estable; que naturalment que hi ha conflictes perquè el dia a dia
ens depara conflictes, van sorgint noves circumstàncies que
s’han de gestionar, però els conflictes que hi ha es gestionen, es
resolen i jo crec que la disminució de la conflictivitat en aquest
àmbit seria una cosa que a la ciència política seria digna
d’estudi, com en poquíssim temps una situació d’una
conflictivitat immensa s’ha reconduït i aquest transatlàntic
avança sense cap mena de desequilibri i ben governat.

Comentant els arguments que ha esgrimit l’oposició per
defensar les seves esmenes a la totalitat, perquè aquí, Sr.
Aguilera, ja m’ho perdonarà, però venim a parlar de les
esmenes a la totalitat de l’oposició, no venimos a hablar de
nuestro libro, perdoni que li digui...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., però jo crec que abusar del temps de la resta dels 58
diputats, a mi, personalment, no em sembla correcte, i per tant
jo parlaré de les esmenes de l’oposició.
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Respecte de les del PP, és clar, vostès tenen el mantra
aquest de l’escola concertada; realment, Sr. Vidal, em fa
l’efecte que, com que no saben què dir, en el fons d’armari
diuen a veure què podem treure, sempre tenen el tema aquest
de l’escola concertada, que és una crítica que ens fan que no
suporta cap mena de confrontació amb la realitat. Jo, tal com
deia el conseller, també parlo amb la gent de l’escola
concertada i, de veritat, facin-s’ho mirar, perquè la gent de
l’escola concertada diu: ens tracta més bé aquest govern del
que ens tractava l’anterior. Per tant, a part d’anar fent el seu
discurset,...

(Remor de veus)

... el seu discurset de defensa de l’escola concertada...

(Remor de veus)

A mi, Sr. Camps, no cal que en venguin a dir res perquè jo
ni pincho ni corto, vull dir, em diuen el que m’han de dir i ja
està, i em diuen això i per tal com anaven les coses, m’ho crec.

L’argument aquest que és més barat és, si em permeten, un
argument molt barat, o sigui l’únic que se’ls acudeix dir per
defensar l’escola concertada és que és més barata; home,
naturalment que és més barata, és que si fos més cara no n’hi
hauria d’escola concertada, perquè no la pagaríem, lògicament,
és natural que és més barata, perquè un país, una societat
avançada ha de tenir la seva pròpia escola pública, la seva
pròpia escola pública, laica, igualitària i en peu d’igualtat amb
tothom, i tenim l’obligació de garantir a tots els ciutadans
l’accés a aquesta escola pública. I naturalment és concertada,
efectivament perquè és més barata, i perquè això ve d’una
història, perquè és clar, no hi ha un moment zero en el qual no
hi havia cap escola i a partir de llavors es va començar, les
institucions privades van donar lloc a les concertades i
l’administració a la pública, no, és que, antigament, parl des
d’abans que existís la instrucció pública, només hi havia
escoles privades i aleshores venim d’aquesta rèmora i en els
llocs, això, diguem, és una constant a tota Espanya,
especialment en els llocs menys industrialitzats, on no hi havia
una societat civil capaç de posar en marxa institucions
alternatives a les de l’església i, en aquest cas, Mallorca, perquè
quan parlam del 40%, bàsicament ens referim a Mallorca,
segueix aquest model d’una societat molt ruralitzada, on
l’església tenia un gran pes i tenia aquest gran pes de l’escola
concertada. I la feina d’un govern que respon a les necessitats
de la ciutadania, i no parlo d’aquest, sinó de tots els que ens
han precedit, evidentment, és posar en marxa un sistema públic
de qualitat que pugui competir amb aquests per una qüestió de
justícia històrica i de posar cadascú i cada institució al seu lloc.

A més a més, vostès s’omplen molt la boca del dret
d’elecció dels pares, quan ja els he dit algunes vegades vagin
alerta amb aquest argument perquè se’ls pot girar en contra,
perquè avui en dia, precisament, més aviat el que passa és que
les famílies són hostatges d’aquest pes desmesurat que té
l’escola concertada a la nostra comunitat autònoma. I tot això
els ho dic jo que, com vostès saben, per tot el que m’hauran
sentit dir aquí, jo ni estic en contra de la iniciativa privada ni
particularment en contra de l’escola concertada, sinó més aviat
tot el contrari, però crec que haurien de millorar més

l’argument i no simplement quedar-se amb aquest argument
que vostès són els defensors de l’escola concertada.

Després, ha parlat del tema de les infraestructures, ja en
parlarem en el debat de globalitat, crec que és més oportú que
parlar-ne aquí.

Pel que fa a El Pi, jo, Sra. Sureda, també la veritat, crec que
ben igual que el conseller, he trobat la seva intervenció una
mica afectada, una mica afectada perquè vostè ha dibuixat un
panorama gairebé dantesc, i és... a veure, amb 400 centres
educatius sempre n’hi haurà un o altre que tengui goteres, per
tant, sempre podem posar el dit a la nafra, perquè sempre hi
haurà, igual que, suposo, a casa seva o a casa meva hi ha alguna
bombeta per canviar, sempre hi ha alguna bombeta que s’ha fos
i s’ha de canviar. Per tant, bé, això no ho hem d’elevar a una
situació, a una distòpia en què sembla que, bé, que els centres
es trobin tots caient a terra.

A mi m’ha semblat que el seu relat no era realista i
sincerament crec que segurament vostè tampoc no se’l creu.

I quant a Ciutadans, bé, ja li he contestat, bé, ja dissenteixo
totalment de vostè i del perfil aquest que ha fet del conseller,
només li vull dir, bé, un dels temes que ha dit, ha parlat de la
innovació i deia que no hi ha recursos per fer innovació. Jo li
diré quins són els dos principals obstacles perquè hi hagi
innovació, perquè afecten molt el seu ideari, tot i que jo,
sempre que dic coses que diu Ciutadans, el Sr. Pericay sempre
em diu que no, que no, que ells no ho diuen, i deu ser que jo
tenc una visió molt distorsionada, però el problema principal
per a la innovació educativa són dos elements: un és el cos
funcionarial estatal, que tenim un cos funcionarial estatal súper
rígid, amb unes fórmules de provisió totalment passades de
moda, que fan un examen teòric on no hi ha cap contrast amb
les habilitats que té aquella persona per exercir de professor,
per tant, tot i que ara tenim unes oposicions en marxa, de la
qual cosa ens n’hem d’alegrar, perquè dóna estabilitat, també
els he de dir que també té un element de mala notícia i és que
tindrem 800 docents més seleccionats amb un mal sistema de
selecció. Per tant, cos funcionarial estatal, és un dels elements
que més afecten negativament la innovació.

I l’altre, el currículum centralitzat i totalment detallat que ve
des de l’Estat.

Aquests dos elements, i ja em corregirà Sr. Pericay, però
que jo associo al seu ideari, al seu ideari de centralització de la
política educativa, és el que realment actua com a una rèmora
per a la innovació a Balears, en general a tota Espanya, però
concretament a Balears.

Respecte d’aquest pressupost, com deia, jo crec que el que
fa és avançar en tots els fronts que té oberts, no entraré en
detall, perquè evidentment doncs ja s’ha dit i ara ho allargaria,
però jo diria que el que nosaltres volem posar en valor i el
motiu pel qual nosaltres rebutjarem les esmenes a la totalitat i
defensarem aquest pressupost és perquè segueix una línia de
continuïtat i coherència amb el que, des del primer dia, va dir
el conseller. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, només hi ha
una política seriosa que doni fruits si és una política a llarg
termini, vostès ens parlaran del PIB, ens parlaran que no hi ha
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prou doblers, presentaran esmenes detraient diners de partides
que no es poden tocar, i això és molt fàcil i fins a cert punt
també és legítim, però nosaltres el que tenim clar és que l’única
manera d’aconseguir resultats en un terreny en el que hi ha tant
camp per córrer, que és el de l’educació, perquè el fet que el
pressupost estigui bé, no vol dir que estiguem d’acord amb com
es troba l’educació, evidentment ha de millorar molt, requereix
un esforç continuat en el mig i en el llarg termini, i aquest és el
motiu pel qual nosaltres defensam aquest pressupost.

I després també el defensem amb aquest element que deia
de tots els fronts, perquè per a nosaltres reflecteix una política
completa, una política de no deixar ningú enrera. Quan s’atenen
totes les necessitats és molt normal que no s’arribi a resoldre en
cap d’aquestes, perquè treballam en tots els fronts. I aquí jo
faig sempre una comparativa de dues polítiques educatives
totalment diferents, la de la LOGSE i la de la LOMCE, que
d’alguna manera jo sempre ho veig com a una metàfora de les
dues espanyes, és a dir, la LOGSE, que va ser el sistema que va
universalitzar l’educació, que la va fer obligatòria fins al 16
anys i que, per tant, va sobrecarregar el sistema amb tot de
casos problemàtics que abans el sistema no havia d’arrossegar,
perquè creia en aquesta educació per a tothom. I després tenim
el model de la LOMCE, que és el model de les dues velocitats;
és a dir, tenim el model equitatiu, tenim el model elitista.

Evidentment, la nostra política, la política del conseller que
nosaltres suportem s’inscriu en la primera, ningú enrera, amb
les dificultats que això té i amb la rèmora, amb la càrrega que
això pot representar, però és el que creiem, és com creiem que
ha de ser una educació pública i per això la defensam i votarem
en contra de les esmenes a la totalitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bona
tarda. Jo ja he dit aquí moltes vegades que en el tema
d’educació mai no n’hi ha prou, ho he dit, ho he repetit i ho
repetiré sempre, en temes d’educació mai no n’hi ha prou. Per
tant, quan vinc aquí a parlar d’educació, podem defensar si el
pressupost és major o menor, podem defensar si el pressupost
és més adequat o no, però el que tinc molt clar és que, malgrat
digui que és prou, no és suficient, vull deixar molt clar això
perquè pensam que quan es parla d’un pressupost com és el
d’educació sempre hi ha mancances, tothom diu: és que
s’oblida d’aquí, s’oblida d’allà; doncs clar que s’obliden coses,
no, és que no es pot arribar a tot.

És que no es pot arribar a tot perquè, a més a més, aquest
pressupost és el pressupost que dóna continuïtat al pressupost
de l’any passat per fer efectiu allò a què es va arribar en els
acords pel canvi, on s’intenta posar seny on hi havia disbauxa;
és un pressupost que intenta posar tranquil·litat on hi havia

neguit; és un pressupost que intenta posar normalitat on hi
havia excepcionalitat. I per què dic això? Perquè venim d’una
situació en la qual, per una banda, la comunitat educativa
estava aixecada i neguitosa perquè hi havia una gestió anterior
pèssima, però també hem de dir que la comunitat educativa, i
tornam a parlar d’infraestructures, que és el gran handicap
d’aquesta conselleria avui per avui, teníem una situació una
mica complicada, i que ara s’intenta solucionar.

Si parlam a nivell general, veiem que el pressupost té una
dotació de 882, no és el pressupost que alguns esperaven, però
també és el pressupost al qual es pot arribar. Què n’hi ha prou?
No, jo ho dic, no, no n’hi ha prou, mai no és suficient, el
pressupost en educació mai no és suficient, per tant el
pressupost en educació, malgrat tenir 882 milions, malgrat tenir
més pressupost que a l’any anterior, malgrat tenir més
pressupost que mai és un pressupost insuficient.

Però sí que millora moltes coses, millora moltes coses com
es millora l’atenció als docents, els docents eren un cos que
havia estat menyspreat la legislatura anterior i ara es recupera.
Com es recupera? Hi ha dotació per a un servei de riscs
laborals, hi ha, ja ho ha dit el Sr. Castells abans, hi ha previsió
d’oposicions. Quants anys fa que no es fan oposicions en
aquesta comunitat autònoma? I això què genera? Això genera
inestabilitat, això genera inestabilitat dels claustres, això genera
que els centres no tinguin un projecte educatiu que puguin
continuar perquè la gent canvia i amb això s’intenta solucionar.

Què hi haurà prou docents amb les oposicions que es
convocaran? No, no, en educació mai no n’hi ha prou, però
anem fent passes, cosa que abans no en feien, anàvem
endarrera.

Per una altra banda, tenim l’escola concerta, hem dit abans,
els docents de l’escola concertada arribaran a cobrar durant el
2017 mil euros més que cobraven. Què és suficient? No, però
és una passa endavant, cosa que abans no s’havia fet. Per tant,
hi ha un canvi substancial, hi ha un canvi substancial dintre dels
docents.

És clar, què passa? Que aquest model que fa passes envers
l’escola pública, envers l’escola concertada, malgrat hi estiguin
en contra, no ha estat sempre així, no és que el Govern d’ara
arraconi l’escola concertada, no és veritat, el Govern d’aquí fa
passes per millorar tota l’educació, tota l’educació, sigui
pública, com concertada, i dialogant amb tothom i arribant a
acords amb tothom. També hem de dir que a moments anteriors
fins i tot a la legislatura anterior es va intentar treure el
president d’una patronal de la concertada perquè no responia al
que volia el govern de torn.

També tenim passes molt significatives en la millora de
l’atenció als alumnes, en aquest pressupost es millora l’atenció
a la diversitat, sí, sí que es millora l’atenció a la diversitat. Què
hi ha ATE, què hi ha més ATE? Què n’hi haurà prou? No, ho
torn a dir, mai no n’hi haurà prou, però sí que fem passes. I
això és el que hem d’arribar a entendre, hem d’arribar a
entendre que en aquest govern es fan passes, petites en uns
casos, més grosses en altres, en tots els aspectes per poder
millorar tota l’educació.
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Què hi ha més recursos per a l’atenció a la diversitat? Sí, hi
ha més recursos. Què n’hi ha prou per a l’atenció a la
diversitat? No, però n’hi ha més, n’hi ha més, cosa que abans
no hi havia. Ara tenim tot un pla d’aules volants d’atenció
individualitzada que van a centres, cosa que abans no teníem,
i això també costa sous, i això també es detreu d’altres partides.

Què s’avança en l’atenció a les famílies? Sí, s’avança i
molt, aquest és un dels elements que crec que, des del Grup
Socialista, podem dir que estam més contents, perquè s’avança
en ajudes a menjador, ajudes a menjador que no sols afecten la
pública, també, per primera vegada en el 2016, i enguany es
tornaran repetir, també ho podran demanar els de la concertada.
Per tant, és una passa per millorar l’escola concertada? Sí. És
una passa per millorar les famílies que van a la concertada? Sí.
Per tant, n’hi ha prou? No. Ho torn a dir, no n’hi ha prou, però
si que hi ha ajudes.

Hi ha ajudes al programa de reutilització de llibres, un
programa de reutilització de llibres que ha passat pràcticament
de zero a cent. Hi havia abans ajudes a llibres? Sí, unes ajudes
a llibres que eren un programa gairebé irrisori, ara hi ha una
dotació suficient de més d’1 milió. És suficient? Tal vegada no.
És molt més del que hi havia? Sí, per tant...

L’educació infantil ha passat de tenir una dotació
d’1.700.000 euros, és suficient? No. És molt més del que hi
havia? Sí, per tant és molt millor aquest pressupost que el
pressupost que hi havia l’any anterior i l’anterior i l’anterior?
Sí, per tant, no podem dir que no s’adequa a la realitat,
s’apropa a la realitat. Per tant, les esmenes que es plantegen no
es poden acceptar, perquè això que no responen a la realitat,
mai no respondran a la realitat, perquè la realitat és canviant i
un pressupost és una predicció i no es pot adequar mai a la
realitat.

Aquest pressupost també millora la capacitat lingüística de
tots els alumnes. Hi ha un programa de llengües dotat, per
primera vegada, amb 2 milions d’euros; un programa de
llengües que no sols contempla imposar l’anglès, sinó que
contempla moltes altres mesures: contempla desdoblaments,
contempla formació de professorat en llengües, contempla que
els centres puguin adaptar el seu projecte lingüístic i poder fer
immersió lingüística en aquelles llengües que considerin
adients, en primera llengua i en segona llengua.

És un pressupost que respecte dels estudis universitaris
millora? Sí. És suficient? No, jo ho torn a dir, en educació mai
no n’hi ha prou. Però hi ha molt més que hi havia? Sí, en
estudis universitaris podem dir que enguany tenim molt més
que l’any anterior? Doncs sí, un 6%, jo crec que un augment de
quasi un 6% en estudis universitaris és una bona passa
endavant, tal vegada no sols és prou la realitat, però també hem
de veure que en aquests pressuposts no sols són les quantitats,
sinó també les partides on es dedica en universitat. Per
exemple, hi ha més oferta, més redistribució, més finançament,
tenim dobles titulacions, etc. Per tant, és bo.

I passem al final al tema de les infraestructures. Jo agraeixo
al Sr. Aguilera la deferència que ha tengut aquí de llegir la PNL
que vam presentar, però crec que... a veure, la defensa que ha
fet del pla d’infraestructures és una mica agosarada, pensar que

una conselleria ha fet un pla d’infraestructures analitzant tota
la població infantil, totes les infraestructures en quinze dies,
perdoni, però no, amb quinze dies no s’ha fet un pla.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En quinze dies no es fa un pla, ni en un mes ni en dos,
perquè és un pla que, com vostè ha vist que després s’ha
analitzat, és un pla que està molt ben analitzat i per tant no es
fa en quinze dies, malgrat que vostè hagi preguntat. Clar que ha
preguntat, ha preguntat vostè i tots, perquè a tots ens interessen
les infraestructures.

En el tema de les infraestructures dir que hi ha un augment
molt considerable. És suficient? No. És suficient? No. És un
avanç? Sí, i significatiu, jo crec que passar dels 4 milions que
teníem el 2015 als més de 14 que tindrem en el 2017, és un
avanç molt significatiu. I per tant crec que les esmenes a la
totalitat no es poden aprovar perquè, malgrat no contemplin
absolutament tot sí que es contempla la major part de les coses
i avancem no sols en quantitat, sinó també en qualitat, i per tant
no podem dir que no s’adequa a la realitat, no podem dir que
no protegim l’educació, no podem dir que se centra en una part
i no en una altra, i no podem dir que deixen de banda alguna
part de la comunitat educativa. 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:

Gràcies, Sra. Presidenta, intervindré des d’aquí breument.
Simplement, per respondre les referències que han fet al Partit
Popular els distints grups.

Sr. Aguilera, imagini’s, si vostè ha estat quinze mesos
perquè el Govern li contesti, i vostè és qui comanda, realment
qui comanda, quants mesos hauré d’esperar jo quan li faci una
pregunta? Això li serveixi per saber com va aquest govern, Sr.
Aguilera.

Sra. Busquets, aquest discurs que fa vostè aquí és totalment
fora de la realitat, m’ho permeti, accepti crítiques, però li
demanaré una cosa, Sra. Busquets, sigui crítica amb vostè
mateixa, no digui les famílies tenen un millor servei, quan
tenim 24 barracons més; no digui que hi ha un millor servei
quan té més de quaranta centres amb ràtios superiors al que
toca; no digui que les famílies tenen millors serveis quan hi ha
menys ATE per alumne dels que tocaria haver o dels que hi
havia abans; no digui que la distribució entre l’escola
concertada i la pública està molt ben feta, quan d’un augment
de 60 milions se’n queda 3 la concertada i 53 la pública.

No digui que tot va bé quan aquí no hi ha hagut ni una sola
intervenció per parlar, per exemple, de la formació professional
dual.
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Sr. Castells, nosaltres ens tenim empatia, i ho sabem, però
nosaltres sabem què hem de dir i vostè ha d’acceptar una
crítica, ha d’acceptar la seva responsabilitat. Vostè forma part
d’aquest govern, i quan diem el que diem tenim molta raó,
potser que no la vulguin veure, però jo li garantesc que la
tenim, li faig sempre oposició constructiva, sempre ho he dit
així i ho he complert. Crec que defensa massa a cegues aquest
govern, crec que no tot és coherència, crec que no tot, crec que
es podria empènyer molt més econòmicament amb el que es té.

I Sr. Casanova, i per acabar, li he dit al conseller que en
termes de pagesos el definiria com a un bon ramader i un mal
mercader, crec que és un bon conseller, no li critic això, crec
que hi posa voluntat, ganes i feina, però li fa falta saber vendre
el producte com toca perquè al final el que compta són els
ingressos obtinguts.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, molt breument. Que falten doblers jo
som la primera que ho he dit, ho reconec i trob que s’hauria de
donar més a aquesta conselleria. Un discurs catastrofista crec
que no, crec que l’he fet realista, li pot agradar més o manco,
però la situació que he donat no he dit res que no sigui cert. Per
tant, ja en debatrem després a l’altra part de la globalitat.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta, también brevemente. Al Sr. Aguilera,
que, bueno, el plan de infraestructuras todos los grupos lo
estábamos pidiendo desde que el propio grupo, el PSIB que
gobierna estaba pidiendo ese plan de infraestructuras, por lo
tanto a mi me gustaría que reflexionaran y pensaran en qué ha
mejorado el presupuesto de 2017, una vez tienen ustedes el
plan de infraestructuras en la mano, o sea, sean realistas,
seguimos teniendo un presupuesto del 3% del PIB, es que no
han conseguido nada. La verdad es que yo creo que les han
vuelto a tomar el pelo, porque no han conseguido nada.

Luego también comentar a la Sra. Bel Busquets que iría
bien que aterrizara y fuera más autocrítica con lo que realmente
está pasando en educación en las Islas Baleares, basta ver
también cuando se nos hacen evaluaciones cómo van nuestros
alumnos. Yo creo que es bueno ser autocrítico y es bueno decir,
bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto, porque así como
vamos no vamos bien.

Y al Sr. Castells decirles que, efectivamente, el mejor activo
que tiene un sistema educativo es su profesor, és decir, un

profesor excelente hace alumnos excelentes, por lo tanto, un
buen sistema de selección al profesorado es lo principal y lo
que va a hacer, a partir de unos determinados presupuestos, que
nuestro sistema educativo sea excelente.

Nada más, muchas 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. Responent una mica al Sr.
Castells, que ha comentat venderé mi libro, no, el meu no, és a
dir, com és obvi ja he explicat tot el procés, nosaltres no
votarem a favor de les esmenes a la totalitat que han presentat
les diferents forces, els grups parlamentaris, perquè hem arribat
a un acord i hem negociat amb el Govern, per tant, és obvi que
aquesta votació serà en contra, no?

Ja ho han dit els diferents portaveus respecte d’això, amb
aquest mantra de dir que és insuficient i no tenir una realitat,
com molt bé s’ha comentat, doncs bé, compartim que no hi ha
suficients ATE, el tema de les infraestructures, el tema dels
barracons, el tema de les ràtios elevades, el tema de l’oferta
educativa, el tema de la immersió en general, amb el
percentatge del PIB que no li agrada al Sr. Conseller parlar-ne,
el tema de la formació professional, dels ensenyaments
artístics, tantes i tantes qüestions, no?

Li diré al Sr. Casanova, ha comentat, bé, jo no he dit que
aquest pla s’hagi fet amb quinze dies, sinó que el Govern tenia
un mandat i portàvem ja, com ho ha dit ara mateix la Sra.
Ballester, més de quinze mesos esperant un pla. És a dir que
catorze mesos abans, em vingui el conseller i em mostri només
un document: aquest és el pla; doncs, home, com vostè
comprendrà, i a més... -si, home, doncs això no, és a dir, si es
té no-, si té elaborat un pla d’infraestructures que et vengui amb
5, 15 o 50 pàgines, però no amb un Excel i em vengui la moto
dient que aquest és el pla d’infraestructures. Per tant, des de
Podem i personalment, i estic molt cansat, perquè portem
mesos, i ho torn repetir, demanant informació, documentació.
Bé, doncs que continuïn.

I una última dada, si realment i per a tots els diputats i
diputades, parlam, i en el cas del pressupost, de l’IBISEC, aquí
fem malabarismes quan realment no sé jo quins malabarismes
hem de fer: 25 milions d’euros destinats per pagar les persones
que treballen en aquest organisme i les infraestructures, 25
milions de 882 milions d’euros, respecte de la totalitat del
pressupost d’educació, això fa un 2,23%, és a dir, aquesta
comunitat inverteix un 2,83% en tenir unes infraestructures
dignes. I 25 milions respecte de 4.268 milions d’euros, que és
el total del pressupost, això suposa un 0,59% d’inversió
respecte del total.

Davant d’aquests números, les paraules sobren.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Només és per fer un matís i per veure on s’ha de posar el
focus. Allà tenim els del no, no, no, que el Sr. Gijón ens diu
que som nosaltres els que diem que no, que no, que no; en
educació els que diuen no, no, no, són allà.

Això que jo he explicat és la realitat, perquè és el que ens
va explicar, és la realitat el que jo he explicat és el que es farà
i és el d’un govern al servei de l’escola, per molt que
manotegin per allà, és un govern al servei de la comunitat
educativa, amb les famílies, amb l’alumnat i amb el professorat.

I nosaltres no mercadejam, nosaltres donam serveis públics.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sra. Ballester, el 3% del PIB, vostè diu: no han conseguido
nada, nos toman el pelo. Ja ho vaig explicar una vegada amb
una interpel·lació que va haver-hi aquí, que en aquesta
comunitat autònoma per sort el PIB creix, perquè som una
comunitat autònoma rica i, malauradament, la despesa pública
no pot créixer al mateix nivell perquè som una comunitat
autònoma mal finançada. Aquest és el motiu que la pastanaga
aquesta se’ns vagi allunyant, perquè les coses van bé,
precisament.

De tota manera, li vull dir una cosa, el que dóna de menjar
no és el PIB, són els euros, i els sous dels professors no els
paguem amb PIB, els paguem amb euros, per tant em sembla
molt agosarat dir que no s’ha aconseguit res i que li prenen el
pèl a la gent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, jo també molt breu. Volia
puntualitzar que en el tema dels barracons tenim una cosa que
és molt significativa, el Sr. Castells ha dit que som una
comunitat que anem endavant, el PIB creix i com que creix el
PIB hi ha més activitat econòmica; tenim un creixement
poblacional que desborda qualsevol previsió. No podem anar

l’administració, pel procediment administratiu en si i pel mateix
funcionament, no pot anar al ritme que va l’economia i per tant
en educació moltes vegades s’han de fer solucions puntuals. En
el tema de barracons, per què creixen els barracons? Perquè ha
crescut la població, ha crescut la població.

I igual que quan va arribar el Partit Popular a la legislatura
passada hi havia tota una sèrie d’infraestructures començades
i que el Partit Popular es va dedicar a acabar i a inaugurar i que
ara es posen en el seu haver, ara nosaltres no podem fer això,
perquè durant la legislatura passada el Partit Popular no va
posar en marxa cap infraestructura.

(Remor de veus)

Què diu? Clar, ja ho sé que no és un (...), però és igual.
Simplement dir que el tema de barracons és el que és i podem
dir: hi ha més barracons? Sí que hi ha més barracons.

I finalment, únicament, Sr. Vidal, el tema de l’FP dual no
s’ha parlat aquí, entre d’altres coses, perquè el tema de l’FP
dual en parlarem també en el debat d’ocupació, perquè l’FP
dual també pot formar de la formació professional ocupacional.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat 5, de globalitat, 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. 16542, 16538, 16540 i 16541;
al programa 421D, formació del professorat, esmena RGE núm.
16690; al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, esmenes RGE núm. 16691 i 16694; al programa
421G, formació professional i aprenentatge permanent, esmena
RGE núm. 16688; al programa 421K, innovació i comunitat
educativa, esmenes RGE núm. 16663, 16664, 16665, 16692 i
16684; al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament, RGE
núm. 16576, 16681, 16666, 16539, 16553, 16554, 16555,
16556, 16557, 16558, 16559, 16560, 16561, 16562, 16575,
16577, 16580; E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals, esmenes RGE núm. 16617, 16618,
16619, 16620, 16621, 16622, 16623, 16624, 16625, 16626,
16627, 16667, 16668, 16669, 16670, 16671, 16672, 16673,
16674, 16675, 16676, 16677, 16678, 16679, 16680, 16682,
16683, 16685, 16686, 16687, 16689 i 16693.

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, al programa 421F,
política i actuacions en matèria universitària, esmena RGE
núm. 16725.

Grup Parlamentari El PI PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 13, Conselleria d’Educació i Universitat, al
programa 421A, Direcció i Serveis Generals d’Educació i
Universitat, esmena RGE núm. 16155; al programa 421C,
planificació educativa i règim de centres escolars, esmena RGE
núm. 16186; al programa 421F, política i actuacions en matèria
universitària, esmena RGE núm. 16198; al programa 421I,
administració i servei de suport a l’ensenyament, esmenes RGE
núm. 16163 i 16164; al programa 423B, altres serveis de
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l’ensenyament, RGE núm. 16149, 16152, 16161, 16162,
16180, 16181, 16182, 16183, 16184, 16199, 16213 i 16215.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, secció 13, Conselleria
d’Educació i Universitat, al programa 421F, política i
actuacions en matèria universitària, esmenes RGE núm. 16293
i 16299; al programa 421K, innovació i comunitat educativa,
esmenes RGE núm. 16240, 16241 i 16289; al programa 422B,
educació concertada, esmenes RGE núm. 16238, 16302 i
16303; al programa 423D, altres serveis en l’ensenyament,
esmena RGE núm. 16333; E08, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, esmenes RGE
núm. 16239, 16298, 16327 i 16328; C07, Consorci i foment
d’infraestructures universitàries, COFIU, esmena RGE núm.
16324.

Defensa conjunta de les esmenes, té la paraula la Sra. Sara
Ramón, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Bé, ara que
venen les festes de Nadal i tots tenim bon desitjos, podríem
donar un exemple del diàleg i consens del qual sempre en fan
consigna els partits del pacte i demostrar als pares i nens que
els grups parlamentaris sí saben parlar per arribar a acord en bé
de l’educació.

Cap esmena presentada pel Partit Popular en el 2016 en
matèria d’educació va ser incorporada als pressuposts generals
d’aquesta comunitat i ens agradaria que això pogués canviar,
però sembla que la història es repeteix. En els pressupost del
2016 varen arribar a acords in extremis, el Govern va
aconseguir desconvocar una vaga i Podemos va retirar la
polèmica esmena de 40 milions de deute públic, amb el
compromís que el 30% d’ingressos addicionals anassin a
despesa educativa. Tot això ha quedat en fum.

La disminució del límit de dèficit representa per a Balears
225 milions d’euros entre el 2016 i 2017, 112 anuals; quants
d’aquests diners han anat a educació?

I com que la història es repeteix, del 2016 han tornat a
decebre l’Assembla de Docents, la Marea Verda, perquè
incompleixen els seus compromisos electorals, i Podemos ha
tornat acorralar els pressuposts d’educació amb l’esmena a
l’IBISEC, ja retirada, i ha tornat a posar condicions en el darrer
moment al Govern.

Però el que realment cerquen és callar tots aquells votants
desmotivats, perquè tant el pacte com Podemos varen dir que
l’educació seria una qüestió prioritària i ara s’adonen que
aquesta prioritat passa a segon o tercer lloc. En el 2017,
18,91%; en el 2016, 19,26%; en el 2015, 19,96%, per tant els
seus pressuposts no prioritzen en educació en un moment de
creixement econòmic. I a més, continuen amb el seu procés de
recentralització, amb retalls en ATE, intèrprets de signes, i ara
les inversions que volen fer a les illes menors, volen que els
ajuntaments els paguin amb el seu fons, sí, això ja s’havia fet,
però no tant com ara, és una nova modalitat: els ajuntaments
financen les seves competències i el Govern es lleva la dotació
de les pròpies.

Les illes menors continuam sense importar-los, al final el
Govern ha tornat acontentar Podemos i apareix per art de màgia
el Pla d’infraestructures aprovat fa més d’un any i que
l’oposició li ha demanat de forma reiterada, sense tant d’èxit ni
pressa, però bé, hem aconseguit el que cercàvem, desbloquejar
una volta més els pressuposts. Però nosaltres, com que tenim
esperança que alguna de les 62 esmenes que hem fet sigui
aprovada, pensam, volem que aquesta història canviï, ara
passaré a detallar-ne alguna.

La falta d’infraestructures a les nostres illes ha fet que ens
trobem amb un nombre excessiu d’aules modulars, i no entraré
a detallar perquè ja se n’ha parlat molt. El pla d’actuació ja
famós no inclou cap compromís per a aquesta legislatura, deixa
de costat moltes necessitats urgents i inclou accions que ja hi
eren la passada legislatura. Així que pel que fa a
infraestructures hem fet un nombre prou elevat d’esmenes, que
hem recollit en noves infraestructures, manteniment i
adequació, reformes, ampliacions i altres necessitats
complementàries. Noves infraestructures com algunes
d’històriques: l’Escola d’Art i l’Escola Oficial d’Idiomes a
Eivissa, zero euros en el Pla d’infraestructures, però Podemos
ha suportat aquest pla; l’Escola Pública de Ca Marí, de
Manacor, Búger; els IES a Eivissa, que no els sembla prioritari;
el CEIP de Cala de Bou, que no es troba a la relació de
l’IBISEC, on s’ha aprovat un projecte, però és una escola molt
urgent.

Esmenes per 1 milió, destinades a manteniment i adequació,
invertir en seguretat és molt important i tenim greus
deficiències: hi ha una falta de diligència en acabar els
projectes que ja estaven compromesos i dotats la passada
legislatura, i no parlem del manteniment del Conservatori, les
coses que surten últimament. Però nosaltres hem fet esmenes
per a les barreres arquitectòniques i fibroamiant. Dir que amb
això continuen discriminant també les illes menors.

Reformes integrals, com és l’Escola de Sant Ciriac, que té
30 anys i és molt antiga, el Joan Mas Verd; altres necessitats a
centres escolars, com són menjadors, el menjador de Sant Joan
o el del col·legi de Sa Pobla; pavellons esportius, com el CEIP
Pintor, reforma del pavelló de Sineu, entre d’altres.

Esmenes de 50.000 euros per a ajudes al transport escolar,
hi ha un greu problema a les zones urbanístiques disperses i a
les illes menors, perquè molta població viu a la zona rural.

Tres esmenes per valor de 2.850.000 per a la dotació
d’equipament escolar, TIC i ajudes a llibres escolars.

Esmenes destinades a augmentar el professorat de reforç per
a aquells centres amb un alt percentatge d’alumnat estranger, és
una realitat molt important que s’ha de tenir en compte i el
conseller així ho reconeixia ja en el 2015 quan parlava que es
formaven guetos a l’escola pública. Hi ha centres que tenen un
80% d’alumnes estrangers i, tal com ho defineixen els
professors, és una odissea fer classe allà, és imprescindible
aquest professorat de suport.

Esmenes per a l’augment de places de formació
professional, és bàsic intensificar i apostar per la formació
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professional i no aproven esmenes molt importants, una d’elles
per a l’illa d’Eivissa.

Esmena de 100.000 euros per fer estudis a les noves
carreres universitàries.

Els demanam 2 milions per a la posada en marxa d’un pla
plurilingüe a tots els centres de Balears.

Una esmena de 3 milions per cobrir el conveni amb la
concertada, la quantitat posada no és suficient per donar
compliment a l’acord del 2008, avui ja se n’ha parlat molt, però
crec que és de justícia aquesta equiparació. La concertada és un
complement necessari, com sempre reconeix el conseller i la
diferència és massa.

El cost de personal per aula és de 4.515 a la pública i de
3.076 a la concertada. Ara ens havia arribat un missatge que
retallen els SMS per a la comunicació entre l’escola i els pares,
no sabem si és una altra retallada.

L’esmena de l’escoleta de Can Nebot, ens alegram que tant
per al Govern com per a Podemos ara l’escoleta sigui
prioritària, perquè l’any passat el nostre partit també la va
presentar i ningú no li va donar suport, aquí veiem també la
seva coherència. Nosaltres la continuam presentant perquè la
dotació és de 300.000 euros, però bé, per a nosaltres
l’important és que s’obri l’escoleta.

Esmena per a l’ampliació de l’Escola d’Adults de Maó, el
nostre partit demana que el Govern cofinanciï la segona fase,
hi veiem contradicció amb una esmena que es va aprovar a
ponència del PSOE.

Esmena que demanam per l’ajuda de compra d’un centre
cultural a Sant Antoni de Portmany, un municipi de 23.000
habitants i la presidenta es va comprometre a l’ajuda d’aquesta
compra. En comissió es va detectar que no pertanyia a aquesta
secció, però no tenim cap inconvenient a canviar-la, si estan
d’acord amb el fons.

El conservatori de Maó.

Bé, creiem que totes són esmenes que serviran per donar
resposta a les demandes del món educatiu i els deman que les
tenguin en consideració. I m’agradaria que si diuen no és no,
com per desgràcia, es demostra, ho facin amb coherència.

Per acabar, i com que arriba el Nadal i tot són bons desitjos,
em permetré tenir el meu: avui, vull tenir un record cap a una
persona que va dedicar vint anys a la vida pública, sempre amb
la mateixa il·lusió, perquè hi ha persones que naixen amb ganes
de millorar les coses, i com publicava a premsa a Eivissa i
Formentera, va dir, Pepe Piló, José Ramón Serra, el meu pare:
“Siempre estaba a disposición de la gente, al margen de su
ideología, muchos políticos deberían aprender.” Avui
m’agradaria que quedàs aquí el seu nom i el record de la seva
feina.

De fet, Álvaro Gijón, a la secció de turisme, ha defensat un
projecte que ell no va poder veure acabat, que és la fase de Can
Portmany. La fase de Can Portmany es va comprar amb sous de

l’ecotaxa, però hi havia una segon fase que va sortir a licitació
dues voltes i aquests sous ja no hi són, allà hi anava un auditori
i una biblioteca també relacionada amb educació, i ens
agradaria poder-la arribar a veure.

I ara sí que, per acabar, respecte del posicionament del
nostre partit sobre les esmenes dels altres grups, suportarem
totes les esmenes d’El Pi, que compartim, fins i tot amb moltes
coincidim, però es veu que na Sureda els deu caure millor i a
ells els transaccionen les esmenes.

També compartim les del Grup Mixt, que coincidim amb
moltes, sobretot amb la de la concertada.

A la Facultat de Medicina dir que, bé, el nostre partit ja ha
fet el posicionament sobre aquest tema.

Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

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 a la meva anterior
intervenció he fet referència al procés d’elaboració dels
pressuposts fins arribar aquí i a les negociacions dutes a terme
amb el Govern. És obvi que, com s’ha dit i es dirà en aquests
dies, el finançament que avui tenim no és suficient, ja m’heu
escoltat fa una estona, per atendre totes les necessitats que des
de les diferents conselleries es fan paleses i les que la
ciutadania necessita.

Des de Podem tenim clar quines són les nostres prioritats i
avui les volem fer una vegada més presents.

També és una realitat que aquesta legislatura res no té a
veure amb el viscut l’anterior legislatura, especialment amb la
imposició per part del Partit Popular i les seves retallades, però
encara patim i patirem les seves conseqüències durant molts
anys. Per a aquest govern, l’educació haurà i és, i ho sabem,
una prioritat, per a Podem també ho és.

En aquests pressuposts havíem presentat un total de 6
esmenes parcials, de les quals només en queda una de viva.
Hem presentat esmenes relacionades amb pal·liar algunes de
les deficiències que hem trobat en aquests pressuposts o
almenys les que pensem que eren prioritàries, perquè és obvi
que tots els grups parlamentaris han trobat moltíssimes
necessitats. Aquestes són: augmentar els recursos a les
polítiques de formació del professorat; millorar les (...) a les
TIC als centres educatius, al professorat i a l’alumnat; millorar
l’atenció a la diversitat i, com no, fa un moment la Sra. Ramón
ho ha comentat, el desbloqueig de la l’escoleta de Can Nebot
d’Eivissa, estam molt contents per aquesta esmena, una
reivindicació històrica de fa més de cinc anys i gràcies al Partit
Popular va ser incapaç d’obrir-la l’any passat. Després de més
d’un any de negociacions entre el Sr. Conseller David Ribas,
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del Consell d’Eivissa, la Conselleria d’Educació i nosaltres
també, per fi, i esperem que sigui una realitat el pròxim curs
2017-2018, l’escoleta de Can Nebot sigui una realitat.

Sobre l’esmena que ens queda viva, la 16725, dir que
mantenim l’esmena de l’eliminació del pressupost que està
relacionat amb aquesta conselleria, ens referim a la Facultat de
Medicina, en coherència amb el que des del principi, des del
nostre grup parlamentari, vàrem presentar, pràcticament
900.000 euros en aquesta partida. Com he dit, com hem dit des
de Podem, per activa i per passiva, aquest projecte no era ni és
prioritari per a Podem. Ja hem debatut en aquesta cambra i en
diferents moments propostes per (...) aquest projecte, ens hem
quedat sords.

Però bé, volia fer una parell de reflexions sobre aquesta
quantitat de sous on podrien anar. Què podríem fer a la UIB
amb aquests 900.000 euros? Fins quan tindrem el nostre
alumnat en barracons? Quan tindrem uns centres amb les
condicions de seguretat que pertoca? Quants professors
podríem contractar amb aquesta partida? Quants ATE o
professorat d’atenció a la diversitat podrien ajudar els nostres
infants? Em sembla que ho tornem repetir i podríem posar
damunt la taula moltes qüestions i molts forats per intentar
tapar tantes necessitats.

Com podem veure, tenim moltes prioritats, hi ha altres
prioritats que de vegades coincideixen amb la resta de grups
parlamentaris. Deixant de banda les esmenes que hem
presentat, dins de la meva exposició m’agradaria parlar de la
proposta de model educatiu que des de Podem volem, els
refrescaré què diu el nostre programa, encara que vostès saben
perfectament el que diu, perquè més d’una vegada des d’aquest
faristol ho he comentat: defensem una educació de qualitat,
pública, gratuïta, equitativa i compensadora de les desigualtats
socials i lingüístiques, laica, crítica i en català.

Ja hem parlat, tant en aquesta cambra com en la Comissió
d’Educació, sobre alguns aspectes davant la presentació, debat
i votació de diferents esmenes i per tant no m’allargaré o
introduiré el debat perquè no és el que toca. Avui per avui, i
tornem al tema de les infraestructures, ja s’hi ha fet referència
a l’anterior bloc, és per a aquesta conselleria per a molts de
centres un maldecap, és obvi i ho tornem reconèixer des del
nostre grup parlamentari, que es fa feina però encara hi ha
moltes necessitats i molta feina a fer.

Moltes vegades la conselleria i el Govern diuen que
l’increment de població de les nostres illes és una qüestió que
fa dos "telediaris" que ha sortit i veiem com en el cas d’Eivissa
i de Formentera i, com no, també, amb menor rellevància a
Mallorca i Menorca, aquesta població s’ha incrementat durant
anys, tenint i patint la falta de planificació i falta de centres
educatius. Què porta això com a conseqüència? Unes ràtios
il·legals a molts de centres, com venim denunciant nosaltres i
altres plataformes i altres grups que sembla ser que a la fi a
Educació li costa entendre que això, que aquestes ràtios o
increments són fora de la legalitat. Però bé, això però a
nosaltres és inadmissible i una vergonya.

Un exemple dels problemes que patim en aquest sentit a les
nostres illes és que fins enguany, ho torn a repetir, fins enguany

a l’illa d’Eivissa quedaven sense matricular nines i nins
d’educació infantil, per què? Boixos, nens, boixos o al·lots, i
totes les diferents versions dialectals de cada una de les illes.
Per què es quedaven sense matricular? Perquè no hi havia
plaça, em sembla que la falta de planificació era òbvia. En
aquest sentit, aquest govern ho ha aconseguit, però amb unes
aules massificades. No tenen el mateix dret les famílies
d’Eivissa que la resta de famílies de la resta de l’arxipèlag?
Sembla ser que no ho era fins ara.

La disminució de la ràtio passa per tenir més aules i més
professorat, així de simple i de complex, de dur-ho a terme. És
una qüestió que hem comentat moltíssimes vegades i avui es
comentari general, si volem tenir una educació de qualitat hem
de tenir unes aules amb menys alumnes, som una societat
multicultural i cada vegada més globalitzada i per això la falta
de recursos per fer front a la diversitat és una de les nostres
prioritats des de Podem.

Per això hem intentat treure del Govern més dotació en
aquests pressuposts. Un dels temes que ens preocupa molt i no
menys important, és com revertim el fracàs i l’abandonament
escolar que pateix la nostra comunitat, tothom coneix aquesta
situació i hem de cercar solució i posar damunt la taula el
finançament necessari per revertir aquesta qüestió, molt
relacionada amb el model productiu que tenim des de fa
dècades a les nostres illes, com avui ha quedat palès. El Govern
ha presentat un pla d’èxit educatiu per lluitar contra aquest i
tenir una escola de qualitat, però aquest pla no té una memòria
econòmica, li he demanat personalment diverses vegades al
conseller Marc que s’inclogui aquesta i des del Govern diuen
que és una qüestió transversal i que ja es troba recollida en els
pressuposts, és una qüestió.

Sr. March, ara no hi és la Sra. Armengol, i resta de
diputades i diputats, el fracàs escolar i l’abandonament escolar
ha de ser una prioritat per a aquest parlament, per a aquest
govern i per a tota la ciutadania de les nostres illes. Volem
canviar el nostre model econòmic? Volem continuar destruint
les nostres illes? Volem apostar pel desenvolupament, la
recerca i la innovació? Volem invertir i tenir energies
renovables? Volem preparar la societat que ha de dissenyar,
crear i gestionar les nostres illes? Volem conservar les nostres
aigües i les nostres platges i els nostres boscs? Volem unes illes
més justes, sostenibles, inclusives, que no depenguin
exclusivament del turisme, que la cultura, en les seus diferents
vessants, sigui present a les nostres vides i pugui ser accessible,
etc.? Tot passa pels nostres infants, joves i adults que avui per
avui són a les nostres aules, des d’infantil fins arribar a la
universitat, sense oblidar la formació professional, el centre
d’adults, les escoles d’art, els conservatoris, les escoles
d’idiomes, etc. No sé si em deix algú, però avui hi són tots i
totes aquí presents.

Ells i elles són i poden canviar el nostre futur i és a les seves
mans. Hauríem de fer un esforç per impulsar determinats
estudis que es troben infradotats i molts d’aquests amb una falta
d’oferta que es fa molt present a les illes de Formentera,
Menorca i Eivissa. A Eivissa tenim un conservatori de música
i dansa, Sra. Sureda, que no tenim dansa i justament aquest
divendres vaig anar a veure un edifici que ha costat una
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milionada i està buit. Per tant, hem de fer a la conselleria molts
d’esforços no només en aquest centre, sinó a tots.

Avui volem fer present, com no, com tantes vegades,
Caimari, Campos, Formentera, Cala de Bou, Escola Oficial
d’Eivissa, Escola d’Art d’Eivissa, etc., Binissalem, etc., tots i
totes aquelles persones, famílies i municipis que lluiten i han
treballat per intentar tenir unes infraestructures dignes. Avui
tenim un deute amb ells.

També vull acabar i recordar que Balears té una de les taxes
més baixes d’escolarització en batxillerat i en formació
professional de grau superior, hem de fer tot el possible per
revertir aquestes dades.

I per acabar, sobre les esmenes de l’oposició, votarem en
contra, hem negociat amb el Govern i em sap molt de greu,
perquè hi ha molts centres, com s’ha comentat, tant del Partit
Popular, com d’El Pi i de Ciutadans, moltes de les propostes
per millorar les infraestructures hem intentat negociar i
segurament amb aquest pla intentarem millorar i fer un treball
col·lectiu per a l’any següent, com hem comentat anteriorment.

Demanen des del nostre grup parlamentari...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja acabo, demanem que des de Podem, des del nostre grup
parlamentari, anem tots junts a Madrid, com abans he dit, a
demanar un nou finançament, més just per a la nostra comunitat
i poder tenir un pressupost digne per a les nostres illes i per a
la societat balear.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. D’aquesta
secció vàrem presentar 27 esmenes a la globalitat, de les quals
se n’aprovaren 10 en comissió, algunes transaccionades i
d’altres no. Això els ho agraeixo i els convit a aprovar-ne
alguna més avui a la votació.

A les esmenes parcials que des d’El Pi hem fet al pressupost
de la Conselleria d’Educació i que han quedat vives les podem
dividir bàsicament en tres grups: d’una banda, presentam dues
esmenes relatives a l’educació concertada, una és per a
l’increment de la partida pressupostària per reduir hores dels
docents de la concertada a secundària, que ja era per al curs
present i no ha estat així, i l’altra per igualar el pagament del
complement d’incapacitat temporal dels docents de la

concertada a la pública. No tenim cap intenció que això es
converteixi en un debat sobre qui ha retallat més o menys a la
concertada, perquè seria del tot improductiu. La nostra voluntat
és la de millorar el benestar d’un col·lectiu per tal d’igualar-lo
amb els mateixos drets i deures que l’altre, perquè a l’hora de
retallar ningú no v fer distincions, però a l’hora de recuperar
drets sí.

L’escola concertada d’aquestes illes fa un servei públic
imprescindible, malgrat aquesta afirmació no agradi a segons
qui. I és un deure de la conselleria fer feina i vetllar per
eliminar els greuges comparatius que avui existeixen. El Sr.
Conseller va dir que mai no faria un procés de confrontació
entre l’escola pública i l’escola concertada, i jo li dic, Sr.
Conseller, que si realment no vol una confrontació entre
pública i concertada, una confrontació que nosaltres trobam
que seria molt lamentable, sigui valent i faci les passes
necessàries, ja li he dit abans. Doni suport a aquestes esmenes
que presentam, perquè aquest col·lectiu recuperi en temps i
forma uns drets que la resta ja han recuperat, perquè ambdós
tenen els mateixos deures i responsabilitats i perquè és la seva
paraula, ja que ho va fer firmant un acord pres i signat amb tots.

Un altre bloc d’esmenes que hem presentat té a veure amb
reformes d’infraestructures educatives, de fet, malgrat ens
n’han acceptades algunes no ens han donat suport per a les
escoles de Costitx, Biniamar, Selva, Vilafranca, Son Carrió i Sa
Coma a Sant Llorenç, són escoles que coneixem i que
necessiten des de fa temps reformes o ampliacions perquè no es
troben condicions, ja sigui perquè siguin o són edificis antics,
perquè han quedat obsolets o perquè s’han incorporat nous
alumnes. Tenim infraestructures que necessiten mà de metge.

Ens alegram per les esmenes que ens han acceptat perquè
posteriorment vàrem veure que algunes d’elles es contemplaven
al Pla d’infraestructures educatives que varen donar a conèixer
dijous passat, un pla que, per cert, s’oblida d’edificis que no
poden esperar més. No es preveu, i ja he posat l’exemple, ni un
euro per millorar les deficiències estructurals del Conservatori
de Música d’Eivissa. S’ha de pensar en els eivissencs i
eivissenques, que aquest edifici presenta deficiències i s’han de
poder arreglar perquè... Sr. Conseller, em sap greu dir-li-ho,
però no deixa de ser curiós que sigui el diputat de Podemos per
Eivissa Salvador Aguilera qui es congratuli d’estar darrere
aquest pla del Govern.

En infraestructures també hem presentat esmenes com el
projecte inici d’obres de la nova escoleta de 0-3 a Ses Salines.
Em dirà que no és competència del Govern, però ja a l’any
2007-2011 des del Govern s’ajudava, sobretot en els projectes,
els ajuntaments per iniciar aquestes infraestructures.

També li demanam la compra de l’IMAS de l’edifici
Sementals de Manacor per adherir al CEIP Simó Ballester i
també un projecte inici d’obres de la nova escola de Santa
Eulàlia.

D’altra banda, hem presentat una esmena per habilitar un
edifici nou per al Conservatori de Música de Menorca que
rebutgen tot i saber que és una necessitat flagrant. Vull
entendre que hi destinaran alguna partida o que tenen pensat
com solucionar-ho.
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I finalment volíem incrementar la partida a la Fundació
Conservatori de Música i Dansa per incorporar els estudis de
dansa i de música tradicional de les Illes Balears. Els record
que dia 22 de setembre, a la Comissió d’Educació, es va
aprovar per unanimitat una proposició no de llei d’El Pi per
incorporar-hi aquests estudis amb la intenció d’acabar amb el
greuge comparatiu que suposa que a Eivissa no es pugui
estudiar dansa, Sr. Aguilera.

L’acord es va aprovar per unanimitat, tots els grups varen
coincidir amb els arguments a favor d’aquesta iniciativa i ens
agradaria que aprovassin aquesta darrera esmena perquè, de
què serveixen els mandats parlamentaris si després els mateixos
partits que els aproven no ho volen reflectir als pressuposts?

I sorpresa, Sr. Abril, perquè aquí votarem la partida de la
pujada a la UIB amb la baixada a Marivent, per tant, crec que
no ens podrà dir que no és a la comissió o a la secció que
pertoca, ara no sé quina excusa ens posarà si no ens la vota a
favor.

Pel que fa a les esmenes dels altres grups parlamentaris
votarem igual que ho férem en comissió, a favor d’algunes i en
altres ens abstindrem.

Res més, moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Ciudadanos interviene en este debate de presupuestos de la
Conselleria de Educación y Universidad para defender las
enmiendas presentadas y que no han sido aceptadas en
comisión, que son todas. Por lo tanto, empezaremos a
defenderlas de una en una.

Son catorce enmiendas que se pueden agrupar en cinco
bloques. El primer bloque hace referencia a impulsar y
potenciar el papel de la Universidad de las Islas Baleares como
una institución universitaria de referencia en transferencia del
conocimiento, autofinanciación investigadora y retención de
talento. 

El segundo bloque vendría dado por una serie de enmiendas
destinadas a impulsar los centros integrados de formación
profesional con el objetivo de proporcionar a estos estudios la
calidad, la oferta y la profesionalización que se requiere para
una economía y un mercado laboral que busca perfiles acordes
con el siglo XXI.

La formación profesional es la gran olvidada de este govern
que no se da cuenta, pese  la insistencia de Ciudadanos, que es
el futuro de muchísimos jóvenes en un mercado laboral cada

vez más especializado y que busca a la desesperada técnicos y
técnicos superiores altamente cualificados.

El tercer bloque de enmiendas pretende dotar a la escuela
concertada, que posee el 40% de nuestro alumnado, de los
medios humanos necesarios para llevar a cabo la práctica
educativa, así como dar cumplimiento al acuerdo firmado con
la Conselleria de Educación de este govern donde se renegoció
el acuerdo firmado en 2008 con el segundo pacte y que sigue
incumplido.

El penúltimo bloque hace referencia a infraestructuras
educativas y por último proponemos una partida para el
proyecto de la gratuidad de libros de texto en todos los centros
sostenidos con fondos públicos.

Así, paso a explicar muy brevemente cada una de las
enmiendas. La enmienda 16293 es una enmienda de afectación
de 2 millones de euros dentro de la partida de transferencia que
hace la Dirección General de Política Universitaria a la UIB. El
objetivo de nuestra enmienda, como ya se ha dicho, es destinar
estos 2 millones de euros a potenciar la transferencia del
conocimiento, la autofinanciación investigadora y la retención
del talento.

Para ello proponemos que, a través de la Fundación
Universidad Empresa, la FUE, y su Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación, la OTRI, se pongan en marcha
todas aquellas ideas innovadoras y con potencial en el mercado
resultantes de la investigación de la UIB, ya sea mediante la
creación de empresas startups o de spin-off o bien por contratos
con empresas para que el propio investigador desarrolle su idea
patentada dentro de la empresa.

Con ello retenemos talento impidiendo que nuestros
investigadores busquen otros lugares para poner en marcha su
hallazgo y a la vez transferimos a la empresa toda innovación
y conocimiento que genera la UIB. 

Además, en cuanto a las spin-off, al ser empresas creadas
por los propios investigadores donde la universidad, la UIB,
participa de su capital social, los beneficios de estas empresas
en parte revierten a la Universidad por lo que se genera una
autofinanciación de la propia investigación universitaria.

También pretendemos que la OTRI sea una palanca en la
creación de startups mediante becas o subvenciones a
proyectos innovadores de los estudiantes universitarios, un
capital semilla institucional con el objetivo de retener el
talento. Para Ciudadanos la UIB debe convertirse en un
referente en transferencia de conocimiento y la retención que
tanto hemos dicho del talento.

Las enmiendas 16239, 16328 y 16241 hacen referencia a la
inversión en formación profesional. La enmienda 16239 es una
afectación al IBISEC de 500.000 euros para el Centro
Integrado de Formación Profesional Nautico-pesquera de
Mallorca, y la enmienda 16328 también es una afectación al
IBISEC de 20.000 euros para el estudio del proyecto del
Centro Integrado de Formación Profesional Nautico-pesquera
en Ibiza.
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Desde Ciudadanos, como ya hemos comentado, estamos
toda la legislatura intentando convencer a todos los grupos de
la necesidad de reunir la formación profesional reglada y los
certificados profesionales en los centros integrados de FP
especializados por familias profesionales similares. Se consigue
con ello, no solamente la optimización de los recursos, sino
también perseguir una calidad en los estudios y además que se
puedan impartir por personal en activo en el mundo laboral.

Necesitamos poco a poco ir abandonando los que ahora
tenemos en FP: una oferta insuficiente, dispersa por todos los
institutos, infradotada e impartida en espacios reducidos.
Proponemos empezar impulsando los estudios de náutica, ya
que no se entiende la indiferencia por parte de los sucesivos
gobiernos hacia unos estudios que ya hace tiempo están siendo
muy demandados por las empresas y que tienen un alto valor
añadido por su especialización, puestos de trabajo que vuelan
y que son copados por jóvenes extranjeros mientras los
nuestros se quedan en los sectores de siempre. Hemos de
apostar por ofertar nuevos perfiles y olvidarnos de esta inercia
educativa inmovilista.

A continuación tenemos una serie de enmiendas para
aumentar la partida 421K para el programa de gratuidad de los
libros de texto. Ciudadanos apuesta porque todos los libros en
dos años tengan implantado un sistema de gratuidad de libros
de texto a través del programa de reutilización y con
corresponsabilidad de las familias. Son un conjunto de
enmiendas que sumaria una partida de 1.850.000 que se uniría
a la que tiene el Govern de aproximadamente 1.100.000.

No entendemos, la verdad, los intereses que puedan tener el
PSIB, MÉS y Podemos, que no hay manera de que tengan la
valentía de instaurar este programa en todos los centros y para
todos los alumnos. Por tres veces han rechazado nuestra
propuesta, mientras que el PSOE nacional, como no podía ser
de otra manera, la ha aceptado a iniciativa de Ciudadanos.

En el bloque de infraestructuras tenemos tres enmiendas de
afectación al IBISEC, una enmienda de afectación para iniciar
el proyecto de eliminación de los barracones del Conservatorio
Superior de Música y Danza de las Islas Baleares, barracones
que recordemos datan de 2008 e iban a ser provisionales,
mientras se proyectaba un nuevo edificio para los alumnos de
danza. 

Otra enmienda, la 16298, para la licitación e inicio de las
obras del instituto de Maioris, un instituto reclamado por
padres, madres y ayuntamiento, debido al aumento demográfico
de las urbanizaciones de Llucmajor y la saturación del Instituto
del Arenal. Y también seguimos insistiendo, cómo no, en la
necesaria construcción de la escuela de Caimari.

Ya acabando, destinamos 25.000 euros para habilitar en el
edificio de Sa Riera, más espacios dedicadas a salas de estudio
y todos ellos para accesibilidad para las personas con
movilidad reducida.

Y ya por último, las enmiendas 16238, 302 y 303, que es
para dotar a la escuela concertada del profesorado de inglés
necesario para dar cumplimiento al Plan de éxito educativo,
elaborado por el Govern en cuanto al aprendizaje del inglés, en

el que se propone el desdoble obligatorio de dicha asignatura,
pero inexplicablemente la conselleria se ha negado a la facilitar
los profesores necesarios para ello en la escuela concertada.

También proponemos estas enmiendas para dar
cumplimiento al acuerdo firmado este curso pasado por la
Conselleria de Educación con la escuela concertada, un
acuerdo de renegociación del acuerdo de 2008, también
pactado por el pacte y que todavía sigue incumplido.

Nada más. Y en cuanto a las enmiendas del resto de los
grupos, las votaremos igual que en comisión.

Muchas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra té la paraula la Sra. Bel Busquets del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Rescabalarem un poquet de temps, perquè tenc poca
intervenció. Des de MÉS per Mallorca no donarem suport a les
esmenes presentades pels grups parlamentaris, encara que la
Sra. Sara Ramón ens ha volgut tocar l’animeta amb l’esperit de
Nadal, etc. No sé si el PP està molt nadalenc, vaja, o molt
flamenc.

De PROPOSTA PER LES ILLES, de Podem i de
Ciutadans, pels motius que ja hem expressat i que en el debat
a la totalitat i per altres motius que ara també explicaré. La
majoria d’esmenes estan centrades en infraestructures i una
vegada presentat aquest pla d’infraestructures educatives que
recordem que en dos exercicis invertirà 20 milions en la millora
de centres educatius, creim que s’ha de deixar actuar. I, a més
a més, tampoc no es pot dir que no s’ha fet res, perquè aquest
govern ha realitzat 240 actuacions per anar millorant aquell
abandonament que tenien en els centres. Hi ha centres
projectats, l’IES de Santa Maria, el CEIP de Son Macià o el
CEIP de Sant Ferran a Formentera i també el projecte del
Conservatori Professional de Música de Menorca.

Al PP només rebre-lo irònicament amb els braços oberts, ja
li ho vaig dir l’any passat, bona feina de detecció dels centres
que necessiten actuacions, després d’anys de ceguesa han obert
els ulls. Veim que el pas per l’infern dantesc va fent el seu
profit i nosaltres així també, mentre vostès estan fent
penitència, que els convé passar un parell d’anys..., més que
l’infern crec que és el purgatori, perquè després ja els tocarà
l’infern encara...

(Remor de veus)

Facin penitència i mentrestant nosaltres anam governant.

Per al 2016 es prioritzen les inversions realitzades en
seguretat, ja ho hem explicat, la supressió de barreres
arquitectòniques i les necessitats d’escolarització. El pressupost
de 2016 d’inversió en infraestructures va augmentar un 31%
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respecte del de 2015 i del de 2017 n’augmenta un 55% respecte
del de 2016. Així i tot dins tot aquell maremàgnum que hi ha
d’esmenes d’infraestructures i d’altres que pareixen que van per
al bé comú, se’ls ha escolat el seu tic, vaja, el seu TIL.
Dediquen 2 milions d’euros per desenvolupar plans
plurilingües i encara no han entès que no en volem, de TIL, la
penyora que encara veim que han de pagar a la seva caverna
per tranquilAleta. 

Pel que fa a la resta d’esmenes del PP, de Ciutadans, d’El
Pi, també les votarem en contra. Algunes perquè no responen
a competències del Govern i d’altres perquè consideram
adequat el repartiment pressupostari de cadascun dels
programes. Recordar que es dediquen 10,5 milions per a
transport, 1.700.000 per a fons de llibres i que ja la Universitat
augmenta 4 milions, un 6,8%. Per tant, tot i que no tenim cap
intenció de preservar cap dret a Marivent, creim que amb
aquesta pujada és correcte.

I als companys de Podem, sobre l’esmena de la facultat de
medicina, també informar-los que la votarem en contra. Perquè
creim que són uns estudis ja començats, amb un alumnat al qual
li hem de donar resposta, perquè és una proposta que tenien
previst dur endavant, ja que significa millorar l’oferta
universitària i, a més, es lliga a la recerca i a la innovació. I
finalment perquè és un projecte aprovat per unanimitat per la
UIB, que resol un dèficit formatiu de la nostra comunitat
respecte de la resta de comunitats d’arreu de l’Estat espanyol.

I ara li contest, Sr. Miquel Vidal, en el tema de la
concertada. Miri, durant el seu govern, aquell horror de Govern
de Bauzá de 2011 a 2015, jo feia feina a una concertada, a al
qual hi tornaré, no emporta faci manotejades, senyor, no faci
manotejades, era aquell horror de Govern Bauzá. Jo feia feina
a una concertada, a la qual hi tornaré, perquè hi tenc la meva
plaça, som cooperativista i hi continuaré perquè és el meu
projecte d’escola. En aquell moment, a més a més, era
presidenta de la cooperativa, això vol dir que representava la
titularitat del centre. I li puc informar que el seu govern, aquell
al qual vostès donaven suport, que aquí encara hi tenim
consellers i conselleres, ens tenia sis mesos sense cobrar les
despeses de funcionament. Això vol dir que ni el personal de
cuina, ni el de neteja, ni la secretaria, ni els ATE, ni el llum, ni
l’aigua els pagaven...

(Alguns aplaudiments)

Vostès no feien front a això, sinó que ens deixaven amb
l’aigua al coll i havíem de fer pòlisses de crèdit. A aquella
concertada que vostès estimen tant!

(Remor de veus)

I com a treballadora i com a treballadora -no m’ho negui
perquè li duré els documents-, com a treballadora és ver que em
varen congelar els acords de 2008, per tant, feia 24 hores de
feina, no cobrava sexennis, no em cobrien les IT i no tenia paga
de Nadal de 2012. Vostès, senyors del PP! 

(Continua la remor de veus)

Ara no ho hem solucionat tot, però si ara tornés, cobraria els
meus sexennis i cobraria la paga de Nadal, de fet l’he cobrada
ja.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, presidenta. Sra. Ramón, no és que vostè ens caigui
ni més bé ni més malament que la Sra. Sureda, sí que és veritat
que El Pi ens cau una miqueta més bé que el PP, amb això el
que li vull dir és que no és un tema personal, és que tenim més
similituds ideològiques amb El Pi més que amb el PP. Tampoc
no és difícil, però no s’ho prengui sobretot com una cosa
personal, perquè a més a més, li he de dir que vostè és una
persona amb un tracte personal excelAlent i, per tant, si fos per
la seva manera de fer, només pel tema personal, segur que li
podríem aprovar moltes coses, però aquí venim a fer política...

(Remor de veus)

Venim a fer política, només faltaria!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Escoltin, jo sempre dic que quan la gent em demana, aquí
en el Parlament tenim molt bona relació personal amb tothom.
Per tant, sóc coherent amb aquesta idea.

Miri, Sra. Ramón, d’una seixantena d’esmenes que han
presentat, gairebé cinquanta són d’infraestructures, com diu la
Sra. Busquets, doncs està molt bé, és un compendi que està
molt bé. El Pi també ha fet un compendi molt bé de totes les
mancances que hi ha. Però ara tenim un pla d’infraestructures.
Moltes vegades quan hem discutit PNL a la comissió hem dit
el mateix, no podem anar donant pals de cec i no podem apagar
focs, ara aquest centre, ara aquest altre, sense una planificació
global. Ara tenim una planificació global, un instrument útil per
detectar les prioritats de tot el sistema i, per tant, crec que tots
els grups, tant El Pi, com Ciutadans, que també ha presentat
moltes esmenes d’obres i millores a centres, com el PP, estaran
d’acord que la manera més rigorosa, més professional d’atacar
les mancances dels diversos centres és amb un pla global que
ens permeti veure quines prioritats hi ha i quines coses passen
per sobre d’unes altres, sinó al final acabarem resolent un
problema menor d’un centre, perquè els pares criden molt, i tal
vegada n’oblidarem un altre en què realment la necessitat és
més important.

Per tant, crec que amb la presentació del Pla
d’infraestructures del Govern es justifica el vot en contra de
totes les esmenes que fan referència a infraestructures, que són
la gran majoria.
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Respecte de... de totes maneres hi ha un parell d’esmenes
que fan referència a la realitat menorquina i que li vull rebatre
de forma particular. Una és sobre l’escola d’adults, que ara es
fan els valents i ja volen el finançament de la següent fase, quan
jo li recordo que vostès van signar un conveni, o sigui el
Govern..., o sigui vostès van signar un conveni amb vostès
mateixos, perquè era el govern autonòmic del PP va signar un
conveni amb l’Ajuntament de Maó, que era del PP, per finançar
aquesta obra, van signar el conveni, però després no van fer la
consignació pressupostària. I hem hagut de ser nosaltres els que
hem hagut d’anar darrera el govern, a través de diverses
iniciatives parlamentàries, l’última de les quals, una esmena
que hem presentat nosaltres al pressupost, perquè per fi
s’acompleixi aquest conveni que vostès van signar.

Per tant, bé, prenguin-s’ho amb calma, acompleixin els
convenis que vostès mateixos van signar i espero que continuïn
donant-nos suport per aconseguir que el govern financiï les
diferents fases de l’escola d’adults.

I respecte del conservatori, trob sincerament també una
frivolitat que demanin una afectació de 350.000 euros,
precisament quan en aquests moments hi ha un debat públic
sobre on s’ha de fer aquesta infraestructura. Jo crec que la
decisió que ha pres el Govern és l’adequada, d’assegurar que
durant aquest curs es farà un projecte de rehabilitació d’un dels
possibles espais, i l’Ajuntament de Maó estudiarà les diferents
alternatives. Quan tinguem clar on s’ha de fer serà el moment
de fer aquesta afectació.

No, bé, anava a passar per alt el fet que moltes de les baixes
que vostès proposen continuen essent a la secció 34, que va
amb càrrec a deute, i ja he dit a l’anterior debat què és el que
pensava d’això. I després també moltes baixes van contra la
secció 32, és a dir, ens territorials, per tant són doblers que
també treuen dels consells insulars i per tant no hi podem estar
d’acord.

Per tots aquests motius votarem en contra de totes les
esmenes del Partit Popular.

Respecte de les esmenes de Ciutadans, totes les esmenes
d’infraestructures queden respostes, perquè és el mateix
argument que he utilitzat per al PP.

Crec que, pel que fa als acords de la concertada, la resposta
que els ha donat la Sra. Busquets és insuperable i per tant no
cal afegir-hi res més.

I després també, Ciutadans, respecte de totes les propostes
que fan, d’afectar llibres de text, l’oferta d’FP, polítiques
d’innovació a la UIB, són polítiques que ja es fan a cadascuna
de les transferències que estan previstes als diferents
organismes o que ja estan previstes a les diferents direccions
generals de la conselleria i, per tant, no veiem oportú donar-hi
suport.

Per acabar, i tornant al tema de les infraestructures, respecte
de l’esmena d’El Pi, li he de dir que d’algunes esmenes
d’infraestructures estic més d’acord amb el que proposen vostès
que el que hi ha ara per ara en el pla d’infraestructures, però
crec que el que hem de debatre, el lloc adequat, i crec que... i

estic convençut que vostè hi estarà d’acord, el lloc adequat és
debatre el pla d’infraestructures, agrair al conseller que ja ha
acceptat comparèixer a la comissió, i crec que és en aquest
àmbit on hem de discutir, des d’una visió global, les diferents
prioritats que té el sistema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquí hem vingut a veure, a repassar de forma més acurada les
esmenes presentades pels diferents partits i que han quedat
vives i no s’han acceptat en comissió. Ja a la comissió ho vaig
dir, que, respecte de les esmenes del Partit Popular, nosaltres
estàvem contents perquè eren unes esmenes que reflectien que
pensaven que és un bon pressupost, han fet esmenes, moltes
esmenes d’afectació, han afectat tant i tant que han afectat més
del que hi ha, no sé com ho pensaven afectar, perquè n’hi ha...,
vaig calcular que hi ha uns 15.900.000 euros en afectacions,
quan no n’hi ha tants, però bé.

Això fa pensar que pensen que és una bona eina, per tant
tenim que al final el PP s’ha adonat que, després d’aquesta
legislatura anterior, en la qual teníem una situació d’educació
precària, al final ho han acceptat, al final ho han acceptat
perquè, per una banda, fan esmenes d’afectació per construir
infraestructures, reparar centres, etc., és a dir, arreglar tot allò
que a la legislatura anterior no han volgut fer, i, per l’altra,
tenim tot un seguit d’esmenes assignades a interessos i deute,
és a dir, ara volen arreglar amb càrrec a deute tot allò que a la
legislatura anterior tampoc no van arreglar.

Per una banda, respecte de l’afectació de les
infraestructures, volia dir-li que estan contemplades totes. Una
apreciació que li vull fer, Sra. Ramón, és simplement que quan
vostè parla d’illes menors, jo crec que hauríem de parlar d’illes
petites, no d’illes menors, penso que són illes més petites, però
no tenen perquè ser menors.

I respecte del pla d’infraestructures, és clar, les esmenes que
han presentat d’afectació algunes estan contemplades en el pla
d’infraestructures, per tant no les podem acceptar, i aquelles
que no, el pla d’infraestructures el que fa és solucionar, posar
ordre, posar uns criteris pels quals es faran les diferents
actuacions. Per tant, pensam que estan contemplades
majoritàriament i anirà ampliant-se.

Com bé ha dit el conseller, aquest pla d’infraestructures és
un pla que pot ser obert i pot incloure coses i per tant poc a poc
anirà.

Sí que li volia fer, respecte d’aquestes un parell
d’apreciacions i és que, bé, parla que no hi ha l’escola oficial
d’idiomes d’Eivissa, quan sap que és imminent la signatura del
conveni amb el consell insular per poder construir, per fi,
l’escola oficial d’idiomes d’Eivissa, després de 21 anys en què
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no tenim escola oficial d’idiomes, ara ja tindrem un edifici
específic, però també fa una esmena d’una escola oficial
d’idiomes a Santa Eulària. Una escola oficial d’idiomes a Santa
Eulària crec que és una mica agosarat, acabem primer la
general i després la de Santa Eulària, perquè això tampoc (...)

Després també li volia dir que hi ha una sèrie d’esmenes
que no es poden acceptar perquè són esmenes molt d’interessos
molt particulars, penso que fer esmenes... parlam
d’infraestructures, que centres tenen (...), que falten aules, hi ha
aules modulars, i fa esmenes per ampliar una biblioteca,
renovar un parc infantil, jo crec que són esmenes que s’han de
deixar per a més endavant, no dic que no siguin importants,
però són menys prioritàries.

Respecte de l’esmena de Can Nebot, dir que ara s’alegren
que per fi es pugui obrir l’escoleta de Can Nebot, què vol que
li digui? L’escoleta de Can Nebot no està oberta perquè el
Partit Popular no ha volgut, el Partit Popular no ha volgut...

(Remor de veus)

... sí, així de clar li dic, així de clar li dic, l’escoleta de Can
Nebot està tancada, de la legislatura anterior està tancada. Què
va fer el Partit Popular? Res. Què va fer el Sr. Serra per obrir
l’escoleta de Can Nebot? Res, per tant no es posin ara a dir
aquí... eh,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

L’escoleta de Can Nebot està tancada, ja està, l’escoleta de
Can Nebot està tancada perquè el Partit Popular no la va voler
obrir, així de clar ho dic i ho tornaré repetir. Ara s’obrirà, per
què? Perquè s’ha posat ja sobre la taula, hem fet les esmenes
pertinents, tant Podem com nosaltres hem fet l’esmena i es
posarà.

També he de dir que des del PSIB es va fer una esmena de
posar sous per a actuacions d’educació infantil, perquè també
pensam que l’educació infantil s’ha de finançar i per això fem
l’esmena de l’EPI, de l’Institut de Primera Infància, perquè
pugui tirar endavant.

Després hi ha unes altres esmenes que no es poden acceptar,
Sra. Ramón, com són allò del centre cultura, que ja li vaig dir
que no correspon. L’escola d’hoteleria, també no correspon,
malgrat sigui d’educació és un projecte que és de treball o
ocupació. Jo crec que aquí, com que s’han copiat algunes
esmenes, doncs aquestes també han corregut, perquè abans sí
que, a la legislatura anterior era la Conselleria de Cultura i tenia
integrat el SOIB i jo (...), però ara no correspon.

Després, passem a aquelles que ja no són d’infraestructures
però afecten la realitat. El pla plurilingüe, ara ens porta aquí un
TIL, quan no volíem el TIL, aquí hi som gràcies que van
imposar un TIL que no volíem el TIL i, per tant, això.

I després hi ha esmenes curioses, com l’esmena de 100.000
euros per estudiar els estudis que es podran estudiar a la UIB,
que també crec que és una mica agosarat.

Respecte de les esmenes d’El Pi, dir-li que no es poden
incorporar més perquè ja hi són majoritàriament contemplades,
ja les vam discutir a la comissió i que pensam que s’han de fer.

I respecte de les esmenes de Ciutadans, dir-li que l’esmena
referida a la Universitat, ja li hem dit abans, la Universitat ha
tingut un augment considerable, per tant pensam que està prou
dotada.

Respecte de l’esmena dels llibres, torn a dir-li, el programa
de reutilització de llibres funciona a molts de centres i crec que
la dotació que té enguany és més que suficient perquè pugui
arribar. Poc a poc anirà ampliant-se però crec que té més que
suficient.

Respecte de la formació professional, dir-li que la formació
professional, si són centres integrats, vostè mateix ha dit que
són centres integrats en els quals s’hauria de fer formació
professional reglada i formació professional ocupacional, per
tant és una esmena que hauria d’anar conjuntament amb treball,
perquè és un treball conjunt, és integrat, i pensam que primer
el que s’ha de fer, també, igual que s’ha fet en el pla
d’infraestructures, analitzar tot, crec que s’hauria de fer un
mapa de la formació professional, veure on fa falta i veure com
es canvia. Per tant, pensam que no es podria acceptar.

També, respecte de les infraestructures, pensam que, bé,
n’hi ha d’altres que es podrien fer amb més antelació, crec que
el pla d’infraestructures que tenim aquí i que ens explicarà
l’anàlisi poblacional és fonamental i, per tant, el que hem de fer
és graduar-ho.

I respecte de l’última esmena que hem queda per parlar és
l’esmena de Podem, de la Facultat de Medicina, tampoc
votarem... pensem que no es pot acceptar, li votarem en contra
perquè és una aposta de govern, és... Nosaltres pensam que la
Facultat de Medicina també pot partir de la Facultat de
Medicina un procés de diversificació econòmica, de
transferència de coneixement, etc., per tant no la podem
acceptar.

I finalment, per acabar, dir que, malgrat tot, pensam que són
uns pressuposts, ja ho he dit abans, són uns pressuposts que no
són suficients però que fan passes molt endavant, però estem
molt contents que el Partit Popular per fi s’ha adonat dels
problemes que té l’educació, que els problemes són les
infraestructures, que els problemes són les diferents dotacions
i ara fa esmenes envers això. Per tant, anem per bon camí i
segurament l’any que ve podrem tenir uns pressuposts millors,
perquè sempre hi ha poc per a educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sara Ramón del Grup Parlamentari
Popular.
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LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Jo, molt breu ja. Dir-li a la Sra. Busquets que continua fent
oposició de l’oposició i crec que li falta molta autocrítica.

Sr. Castells, bé, que les paraules amables s’agraeixen
perquè aquí no se’n solen sentir gaires, que sí que hi ha un pla
d’infraestructures, i és veritat, que hem conegut fa molts pocs
dies i que no coneixem en profunditat, però sí que deixa de
costat moltes necessitats urgents i el paper ho aguanta tot, a
més que inclou accions que ja venien reflectides a la passada
legislatura. Així que ja anirem veient com queda això.

A l’escola d’adults, dir-li que quan es firma un conveni es
firma amb la dotació pressupostària, vull dir que es va firmar
el conveni amb la dotació pressupostària. I continuam veient
incongruències amb l’esmena que s’ha aprovat a ponència.

Al Sr. Casanova, bé, que cerquen arguments per votar-nos
que no, això no és nou, com he dit la història es repeteix,
esperam tenir més sort amb els pressuposts de l’any que ve.
Dir-li que l’escoleta de Can Nebot du set anys feta, o sigui, no
és culpa només del Partit Popular, i nosaltres som aquí ara per
fer feina.

I que sí que són uns bons pressuposts, tenen 1.000 milions
i sí que hi ha problemes, però haurien d’haver apostat més per
l’educació, que era el que predicaven. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

No faré ús de la paraula, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bueno, dos cosas solamente: primero, que los libros de
texto, hoy por hoy no son gratuitos.

Y segundo, que los centros integrados de formación
profesional sí que dependen de la Conselleria de Educación.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

És bo l’eslògan aquest de fer oposició de l’oposició, però a
mi em varen ensenyar que dues negacions és una afirmació,
mentre vostès diuen no, nosaltres governam. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Enric Casanova, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, presidenta. Jo sols també dues coses: dir a la Sra.
Olga Ballester que jo no he dit que els llibres de text siguin
gratuïts, jo dic que el programa de reutilització de llibres
funciona i per tant el programa de reutilització sí que funciona,
no vol dir que sigui gratuït.

I per una altra banda, els centres integrats, els centres
integrats ja sé que depenen de la Conselleria d’Educació, però
integren part de formació professional per l’ocupació, que és de
la Conselleria de Treball.

I finalment, a la Sra. Ramón, dir que del que es tracta a
l’any que ve és no d’esperar la sort com a la loteria, sinó de
treballar i treballar per fer propostes i no cercar el qué hay de
lo mío i solucionar el qué hay de lo mío, sinó fer propostes que
siguin contundents i fer propostes en positiu per anar avançant.
El que està clar és que nosaltres sí que volem que l’educació
vagi endavant, nosaltres sí que treballem perquè l’educació
sigui millor, l’educació pública i també la concertada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Debat número 3, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 12, Vicepresidència i
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme amb les seccions
i entitats afins.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16461 i 16579/16. Votam.
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Vots a favor, 20; vots en contra, 34; abstencions, 4.

Digui, Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, comprenc que tothom tengui molta pressa,
però no sabem en aquest moment ni què votam ni on tenim els
papers, per tant, si poden esperar un minutet, un minutet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pàgina 50, Sr. Pericay.

Continuam. Votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 16385, 16395, 16397, 16398,
16400, 16390, 16570, 16572 i 16695/16, i de les esmenes del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS RGE núm. 16166 i 16167/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16474 i 16485/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 36.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16396, 16399, de la 16463 a la 16473, de
la 16475 a la 16484, 16486, 16487, 16488 i 16573/16. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 16740/16. Votam.

(Remor de veus)

Vots a favor, 10; vots en contra, 47; abstencions, 2.

Silenci per favor!

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16209/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16300/16. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 33.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16301 i 16316/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 34; abstencions, 23.

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 RGE núm. 16386, 16401, 16402, 16403 i 16404/16.
Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16210/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16330/16. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34.

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 del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16694/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 34; abstencions, 5.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16539, 16681 i 16692/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 36; abstencions, 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16554, 16558, 16619, 16625, 16663,
16667, 16669, 16670, 16671, 16672, 16673, 16675, 16676,
16677, 16678, 16679, 16680, 16682, 16883, 16684, 16685,
16686, 16689, 16690 i 16693/16. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular 16688 i 16691/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 36.

Votació separada...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, deman votació separada de la 16664. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada de l’esmena 16664 del Grup Parlamentari
Popular. Votam.

Vots a favor 25, vots en contra 34.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular 16538, 16540, 16541, 16542, 16553, 16555, 16556,
16557, 16559, 16560, 16561, 16562, 16576, 16577, 16580,
16617, 16618, 16620, 16621, 16622, 16623, 16624, 16626,
16627, 16665, 16666, 16668, 16674 i 16687/16. Votam.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 63 / fascicle 2 / 20 de desembre de 2016 3509

Vots a favor, 22; vots en contra, 34; abstencions, 3.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16575/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, RGE núm. 16725/16. Votam

Vots a favor, 10; vots en contra, 47; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16149, 16152, 16161, 16162, 16163, 16164, 16180, 16181,
16182, 16183, 16184, 16186, 16198, 16199, 16213 i 16215/16.
Votam.

Vots a favor, 26; vots en contra; 33.

(Remor de veus)

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16155/16. Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 54; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 16239, 16241, 16298, 16324 i
16327/16. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 34.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos, RGE..., Sr. Font, per favor... que estam en
la votació, 16238, 16240, 16289, 16299, 16302, 16303, 16328
i 16333/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 34; abstencions, 3.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16293/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 33.

I per avui hem acabat, demà continuarem la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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